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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 372/XII del Parlament de Catalunya, sobre la situació de
Veneçuela
250-00687/12
ADOPCIÓ
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 10,
28.03.2019, DSPC-C 231

La Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, en la
sessió tinguda el dia 28 de març de 2019, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la situació a Veneçuela (tram. 250-00687/12), presentada pel Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup Parlamentari Republicà, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i el Subgrup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent.
Finalment, d’acord amb l’article 168 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

1. El Parlament de Catalunya considera que:
a) La visió i la participació sobre la realitat política nacional i internacional no
poden avalar, en cap cas, una operació política que no respecta la sobirania veneçolana i que té a veure amb el control i la gestió dels seus recursos i, de manera destacada, dels seus recursos naturals fòssils.
b) Des de l’àmbit internacional és important generar consensos en la defensa i
promoció dels principis democràtics essencials, de respecte als oponents polítics,
i de condemna de la repressió política i dels empresonaments polítics. És una tasca pertinent a Veneçuela i a molts espais del món, també a l’Estat espanyol. Però
aquesta acció és incompatible amb una ingerència que res té a veure amb aquests
principis fonamentals.
c) Cal denunciar la imposició d’interessos econòmics aliens al poble de Veneçuela, que dibuixa escenaris de guerra freda que crèiem que corresponien al passat
i que responen únicament i exclusivament a raons geoestratègiques i als interessos
de les grans empreses multinacionals, sense tenir en compte les necessitats, els drets
i les llibertats dels pobles.
2. El Parlament de Catalunya es referma en el diàleg, en les urnes, en la negociació en defensa dels drets civils i polítics de la ciutadania –i en el respecte de la sobirania nacional– com a principals eines per a la resolució democràtica de conflictes
polítics, i insta totes les parts enfrontades a fer-ne un ús complet i extensiu.
Palau del Parlament, 28 de març de 2019
La secretària de la Comissió, Esther Niubó Cidoncha; la presidenta de la Comissió, Aurora Madaula i Giménez
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 36837).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.04.2019; 10:30 h.
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4.

Informació

Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de
despatx
4.70.01.

Encàrrec del despatx de la consellera de Salut al vicepresident del
Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00101/12
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT
Reg. 36795 / Coneixement: 23.04.2019

Al president del Parlament

Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, del 5 de
novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que durant l’absència de la consellera de Salut, els dies 17 i 18 d’abril 2019, mentre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu Departament el
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.
Cordialment,
Barcelona, 11 d’abril de 2019
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya
N. de la r.: El Decret 81/2019, d’11 d’abril, d’encàrrec del despatx de la consellera
de Salut al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda els dies 17 i 18
d’abril de 2019, és publicat al DOGC 7856, de 17 d’abril de 2019.
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