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Sessió 29 de la CAECRIT

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-

parència (CAECRIT) s’obre a les tres de la tarda i nou minuts. Presideix Marta Pascal i 

Capdevila, acompanyada de la vicepresidenta, Marina Bravo Sobrino, i de la secretària en 

funcions, Violant Cervera i Gòdia. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Ferran Civit i Martí, Adriana Del-

gado Herreros, Anna Figueras i Ibàñez, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Neus Lloveras i 

Massana i Jordi-Miquel Sendra Vellvè, pel G. P. de Junts pel Sí; Matías Alonso Ruiz, Susa-

na Beltrán García i Alfonso Sánchez Fisac, pel G. P. de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé i 

Ferran Pedret i Santos, pel G. P. Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, pel G. P. de Catalunya 

Sí que es Pot, i Juan Milián Querol i Fernando Sánchez Costa, pel G. P. del Partit Popular 

de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de resolució sobre la contractació pública (tram. 250-00828/11). Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-

sentades (text presentat: BOPC 327, 37; esmenes: BOPC 361, 25).

2. Proposta de resolució sobre la contractació pública (tram. 250-00829/11). Grup Par-

lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-

sentades (text presentat: BOPC 327, 37; esmenes: BOPC 361, 25).

3. Proposta de resolució sobre la contractació administrativa (tram. 250-00830/11). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 327, 38; esmenes: BOPC 361, 26).

4. Proposta de resolució sobre la contractació administrativa (tram. 250-00831/11). 

Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esme-

nes presentades (text presentat: BOPC 327, 39; esmenes: BOPC 361, 26).

5. Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la República Demo-

cràtica del Congo (tram. 250-00908/11). Jordi-Miquel Sendra Vellvè, juntament amb un 

altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Ferran Pedret i Santos, del Grup Parla-

mentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot; Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 358, 44).

6. Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set nenes de l’Hogar 

Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala (tram. 250-00927/11). Grup Parlamentari de 

Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes pre-

sentades (text presentat: BOPC 364, 34; esmenes: BOPC 398, 29).

7. Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed (tram. 250-00960/11). 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de Ca-

talunya Sí que es Pot i Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-

tituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 384, 43).

8. Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la 

corrupció (tram. 202-00049/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Nomenament de la po-

nència (text presentat: BOPC 364,8)

8.1. Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, secretari general de Más De-

mocracia, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures 

de lluita contra la corrupció (tram. 352-01603/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 

i votació de la proposta.

8.2. Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió 

Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denun-

ciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01604/11). Grup Parlamentari 

de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

8.3. Proposta d’audiència en comissió de Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina 

Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i 

altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01605/11). Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Debat i votació de la proposta.
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8.4. Proposta d’audiència en ponència del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita 

contra la corrupció (tram. 352-01619/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació 

de la proposta.

8.5. Proposta d’audiència per escrit del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb 

relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra 

la corrupció (tram. 352-01639/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. De-

bat i votació de la proposta.

8.6. Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, en representació de la Funda-

ció Hay Derecho, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres 

mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01606/11). Grup Parlamentari de Ciuta-

dans. Debat i votació de la proposta.

8.7. Proposta d’audiència en comissió de David Jesús Velázquez Vioque, professor 

d’ESADE Law School, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i 

altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01607/11). Grup Parlamentari de Ciu-

tadans. Debat i votació de la proposta.

8.8. Proposta d’audiència en ponència del secretari de Transparència i Govern Obert 

amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita 

contra la corrupció (tram. 352-01620/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació 

de la proposta.

8.9. Proposta d’audiència en ponència de Carles McCragh, president del Consell de 

l’Advocacia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants 

i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01621/11). Grup Parlamentari de 

Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.10. Proposta d’audiència en ponència de Gemma Calvet, directora de l’Agència de 

Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 

de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-

01622/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.11. Proposta d’audiència en ponència de Joan Josep Queralt, catedràtic de dret penal 

de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denun-

ciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01623/11). Grup Parlamentari 

de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.12. Proposta d’audiència en ponència de Simona Levi, fundadora d’Xnet, amb relació a 

la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrup-

ció (tram. 352-01624/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.13. Proposta d’audiència en ponència de Martí Olivella, activista i membre del grup 

impulsor del Parlament Ciutadà, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels de-

nunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01625/11). Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.14. Proposta d’audiència en ponència d’Itziar González Virós, experta en participació 

ciutadana i membre del grup impulsor del Parlament Ciutadà, amb relació a la Proposició 

de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 

352-01626/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.15. Proposta d’audiència en ponència de Ramon Ragués i Vallès, catedràtic de dret 

penal de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels 

denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01627/11). Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.16. Proposta d’audiència en ponència de Manuel Villoria, catedràtic de ciència polí-

tica de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels 

denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01628/11). Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.17. Proposta d’audiència en ponència d’Ernesto Ekaizer, periodista, amb relació a la 

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrup-

ció (tram. 352-01629/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.
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8.18. Proposta d’audiència en ponència de Xavier Antich, filòsof i professor de la Uni-

versitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres 

mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01630/11). Grup Parlamentari de Junts pel 

Sí. Debat i votació de la proposta.

8.19. Proposta d’audiència en ponència de Begoña Román, filòsofa i professora de la 

Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants 

i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01631/11). Grup Parlamentari de 

Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.20. Proposta d’audiència en ponència de Joan Llinares, director de l’Agència Antifrau 

del País Valencià, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres 

mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01632/11). Grup Parlamentari de Junts pel 

Sí. Debat i votació de la proposta.

8.21. Proposta d’audiència en ponència de Daniel Amoedo, advocat i coordinador 

de projectes de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei 

de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-

01633/11). Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.22. Proposta d’audiència en ponència d’Ana Garrido, representant de la Plataforma 

X la Honestidad, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres 

mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01634/11). Grup Parlamentari de Junts pel 

Sí. Debat i votació de la proposta.

8.23. Proposta d’audiència en ponència de Luis Gonzalo Segura, representant de la 

Plataforma X la Honestidad, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denun-

ciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01635/11). Grup Parlamentari 

de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.24. Proposta d’audiència en ponència de Jaume Alonso-Cuevillas, doctor en dret pro-

cessal per la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels 

denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01636/11). Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.25. Proposta d’audiència per escrit de José María Romero de Tejada, fiscal superior 

de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres me-

sures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01637/11). Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

8.26. Proposta d’audiència per escrit d’Emilio Sánchez Ulled, delegat de la Fiscalia Anti-

corrupció a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants 

i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01638/11). Grup Parlamentari del 

Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

8.27. Proposta d’audiència per escrit d’Antonio Recio Córdova, president de l’Audiència 

Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants 

i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01640/11). Grup Parlamentari del 

Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

8.28. Proposta d’audiència per escrit de Pablo Llanera Conde, expresident de l’Audièn-

cia Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants 

i altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01641/11). Grup Parlamentari del 

Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

8.29. Proposta d’audiència per escrit de Carme Coll, del Servei Executiu de la Comis-

sió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, amb relació a la Pro-

posició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció 

(tram. 352-01642/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació 

de la proposta.

8.30. Proposta d’audiència per escrit de Jesús-María Silva Sánchez, advocat i catedrà-

tic de dret penal, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres 

mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01643/11). Grup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.
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8.31. Proposta d’audiència per escrit de José Ángel González Franco, advocat, amb re-

lació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la 

corrupció (tram. 352-01644/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 

i votació de la proposta.

8.32. Proposta d’audiència per escrit de Josep Maria Castellà Andreu, catedràtic de 

dret constitucional, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres 

mesures de lluita contra la corrupció (tram. 352-01645/11). Grup Parlamentari del Partit Po-

pular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

8.33. Proposta d’audiència per escrit de José María Fuster-Fabra, advocat, amb rela-

ció a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la 

corrupció (tram. 352-01646/11). Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat 

i votació de la proposta.

La presidenta

Bona tarda, comencem aquesta Comissió d’Acció Exterior, Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència.

Abans de passar a l’ordre del dia, no sé si hi ha alguna substitució, alguna qüestió 
prèvia a comentar? Diputada Beltrán.

Susana Beltrán García

Sí; l’Alfons... (veus de fons) –estic fatal–, l’Alfons Sánchez substitueix el David 
Mejía i, després, l’Alfons Sánchez també serà substituït pel Martín Barra.

La presidenta

Diputat Sendra.

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

Sí, presidenta. El diputat Fabián Mohedano, en algun moment de la sessió, subs-
tituirà el diputat Ferran Civit; el diputat Gerard Gómez del Moral substitueix el 
diputat David Rodríguez i el diputat Antoni Balasch substitueix el diputat Jordi 
Turull.

La presidenta

Gràcies. Diputat Pedret...

Ferran Pedret i Santos

Gràcies. La diputada Rosa Ibarra substitueix la diputada Niubó.

La presidenta

Molt bé, doncs, moltes gràcies.
Sense més, passem al primer punt de l’ordre del dia, que és la Proposta de re-

solució sobre la contractació pública. (Susana Beltrán García demana per parlar.) 
Digui, diputada Beltrán...

Susana Beltrán García

Sí, havíem demanat posposar els quatre primers punts. (Veus de fons.) Sí. (Remor 
de veus i rialles.)

La presidenta

La diputada Beltrán ha fet una contribució a l’alleugeriment de l’ordre del dia.

Susana Beltrán García

Però havia avisat, eh? –havia avisat. (Persisteixen la remor de veus i les rialles.)

La presidenta

Bé, doncs, queden posposats.
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Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la 
República Democràtica del Congo

250-00908/11

Queden posposats i, per tant, passem a la proposta de resolució número 5, que 
és una proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la República 
Democràtica del Congo, i que és presentada pels grups de Junts pel Sí, Socialista, 
Catalunya Sí que es Pot i de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Per 
tant, té la paraula, per presentar-la, el diputat... Qui vol fer la presentació d’aques-
ta...? (Pausa.) Diputat Nuet?

Joan Josep Nuet i Pujals

Bé; gràcies, presidenta. Molt ràpidament. Evidentment, el que fa aquesta propos-
ta de resolució és descriure una anomalia democràtica que en aquest moment s’està 
donant a la República del Congo, en què l’actual president està governant fora del 
seu mandat constitucional. Tenia una limitació de mandats, però les eleccions no 
s’han convocat i, per tant, doncs, d’alguna forma el que ve a demanar és una posició 
política, en què demana la celebració electoral i el compliment dels preceptes cons-
titucionals en aquest país.

La presidenta

Gràcies. No sé si algú dels altres grups proponents... El diputat Sendra, de Junts 
pel Sí, no? (Pausa.) La diputada Delgado, no? (Pausa.) D’acord, doncs, els grups que 
no l’han presentat..., no sé si hi ha alguna cosa a dir, encara que no hi hagin esme-
nes. El diputat Pedret o la diputada Beltran? (Veus de fons.)

Ferran Pedret i Santos

Som dels grups proposants...

La presidenta

Proposant.

Ferran Pedret i Santos

Tan sols, ja que tinc l’ús de la paraula... (L’orador riu.)

La presidenta

Ho dic perquè els ciutadans, que esperem que ens estiguin escoltant, almenys 
sàpiguen exactament on..., què és el que estem fent.

Ferran Pedret i Santos

Exacte, ja sap que quan li donen la paraula a un diputat, doncs, no..., no desapro-
fita l’ocasió (Rialles.)

En qualsevol cas, afegir al que ha dit molt bé el company Nuet que una de les 
qüestions que també posa sobre la taula aquesta proposta de resolució és una petició 
expressa de que s’acullin, amb la màxima agilitat possible i sense l’habitual rigidesa 
o gasiveria, les peticions d’asil i refugi de persones provinents de la República De-
mocràtica del Congo, atès que és un estat en el que el conflicte armat o diversos con-
flictes armats s’han estat produint al llarg dels darrers anys i hi ha moltes situacions 
de persecució per raons ètniques, polítiques i de tot tipus.

I que, a més, ara, s’hi afegeix una tensió política enorme al voltant de la repressió 
d’aquestes protestes per la situació política excepcional que comentava el company 
Nuet.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per part del Grup de Ciutadans?

Susana Beltrán García

Sí, el 14 de juny d’aquest any, de 2017, al Parlament Europeu ja es va aprovar 
una resolució molt similar. En aquesta proposta de resolució del Parlament Europeu 
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també hi va ser, dintre dels grups proponents, un dels nostres eurodiputats, que va 
ser Javier Nart, i, per tant, nosaltres ens sumem al que disposa aquesta PR i hi vo-
tarem favorablement.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup del Partit Popular, el diputat Sánchez Costa.

Fernando Sánchez Costa

Gràcies, presidenta. Nosaltres també ens hi sumarem. I a més celebrem molt 
l’exposició de motius que s’ha fet aquí, demanant respecte a l’ordre constitucional 
d’aquell país i d’acord, precisament, com s’ha dit... (Remor de veus.) No es posin ner-
viosos (rialles) per citar l’ordre constitucional, però s’ha explicat que és important 
respectar-lo i, per tant, nosaltres, sempre ho defensem i també ho defensem aquí, 
allà i hi votarem a favor.

La presidenta

Moltes gràcies. La diputada Delgado, per part de Junts pel Sí...

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tothom. Bé, nosaltres puntualitzar que la con-
vocatòria d’eleccions i l’acceptació dels resultats, doncs, són principis bàsics que 
defineixen un sistema democràtic i per això també nosaltres hem sigut proposants 
d’aquesta PR.

La presidenta

Per tant, podríem passar a la votació. Entenc que tots els vots anaven a favor...
Per tant, vots a favor?
Unanimitat.
Per tant, queda aprovada aquesta proposta de resolució.

Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set nenes 
de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala

250-00927/11

Passem al punt 6 de l’ordre del dia, que és una proposta de resolució de condem-
na dels assassinats de trenta-set nenes de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, a 
Guatemala, i és una proposta de resolució presentada pel Grup Parlamentari de Ca-
talunya Sí que es Pot. Té la paraula el seu portaveu, el diputat Nuet.

Joan Josep Nuet i Pujals

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta resolució tracta dels fets del 8 de març passat, en 
què trenta-set nenes van morir assassinades a Guatemala, com a conseqüència del 
seu amotinament a la casa d’acollida governamental en la que vivien. Les nenes van 
calar foc a uns matalassos, a les habitacions, perquè les deixessin sortir. No les van dei-
xar sortir i les nenes van morir cremades. Evidentment, això és una tragèdia que es 
dona de forma especial en un lloc, en un espai on les nenes havien d’estar segures, 
un espai on s’hauria de reparar, eh?, les víctimes de la violència o en risc de violèn-
cia. Nenes, nens, joves, sota la tutela de l’Estat.

I, per tant, d’alguna forma, això ve ja a ploure sobre mullat, en un país en què hi 
han més de 846 dones assassinades, segons les dades de l’Observatori d’Igualtat de 
Gènere d’Amèrica Llatina, l’any 2014. I, per tant, el tema del feminicidi i la vulnera-
bilitat de les nenes i de les dones és especialment «frapant». Per tant, evidentment, 
doncs, ens posicionem davant d’aquests fets, i demanem que ho faci el conjunt del 
Parlament de Catalunya.

Dir, ja, que acceptaria l’esmena presentada per Junts pel Sí i li demanaria al Par-
tit Popular, que ha presentat també una esmena que en part reprodueix l’esmena de 



DSPC-C 508
20 de juliol de 2017

Sessió 29 de la CAECRIT  9 

Junts pel Sí, que, amb aquesta acceptació que faig de l’esmena de Junts pel Sí, s’hi 
poguessin trobar també inclosos i que pogués ser un text que el votéssim de forma 
unànime aquí, al Parlament. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Passem als grups que han presentat esmenes. Per part del Partit 
Popular, té la paraula el diputat Milián.

Juan Milián Querol

Sí; gràcies, presidenta. De fet, és l’esmena de Junts pel Sí la que reprodueix la 
del Partit Popular –en tot cas, és una qüestió reglamentària. Jo crec que li dona més 
força a la proposta de resolució, que és fer aquests tràmits, eh?, aquesta sol·licitud a 
través del Govern de l’Estat, que sigui ell qui faci les gestions necessàries davant de 
les autoritats guatemalenques. 

Sigui com sigui, és la mateixa... –la mateixa o molt semblant–, l’esmena i, per 
tant, hi votarem a favor.

La presidenta

Per part del Grup de Junts pel Sí, diputada Delgado.

Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, presidenta. Bé, ja s’ha explicat l’esmena; no és el que nosaltres trobem 
important, no?, d’aquesta PR. Evidentment, ja hi feia referència el diputat Nuet, i si 
se segueix l’exposició de motius i una mica premsa, el cas d’aquestes nenes, la veritat 
és que és un cas brutal. I no només per la mort en si de les víctimes, sinó també en 
quines condicions ja vivien en aquest centre, i hi estan vivint la resta d’usuaris. En un 
lloc on s’havien de sentir segurs i sembla tot el contrari, tot i el nom d’aquesta llar. 
I, doncs, evidentment, això: ens sumem a la denúncia i a la petició d’investigació de 
què és el que va passar i del que està passant dia a dia en aquest centre. 

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Ara és el torn dels grups que no han presentat esmenes. En 
primer lloc, té la paraula la diputada Beltran, portaveu de Ciutadans.

Susana Beltrán García

Gràcies, presidenta. Havent acceptat l’esmena, nosaltres hi votarem favorablement 
i explico per què: nosaltres estem d’acord en el fons, de fet, no van ser trenta-set ne-
nes, les que van morir, sinó que van ser quaranta-una nenes, finalment, les que van 
morir, i el fet de que s’hagi acceptat l’esmena, no?, que faculta, doncs, el Govern de 
l’Estat a fer gestions directament a Guatemala, creiem que això encara fa més efecti-
va aquesta resolució i, a més, les gestions diplomàtiques poden anar molt més enllà.

Aquesta és una situació en la que, doncs, aquest incendi ha posat de manifest que 
aquestes llars, no?, estos hogares, no reuneixen les condicions necessàries perquè 
puguin estar-hi aquestes nenes i aquests adolescents. I potser el que cal, doncs, és 
fer les gestions diplomàtiques que calgui –i són bones les relacions entre Guatema-
la i Espanya–, per tal de que aquestes nenes i aquests adolescents estiguin en unes 
condicions molt millors, doncs, a partir d’ara. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Socialista, el diputat Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Doncs, el Grup Parlamentari Socialista, com no pot ser d’altra manera, donarà 
suport a aquesta proposta de resolució, tot lamentant que, en aquest cas, el mateix 
nom del centre d’acollida esdevingui una cruel ironia, no? I ens sembla del tot per-



DSPC-C 508
20 de juliol de 2017

Sessió 29 de la CAECRIT  10

tinent el segon punt de la proposta de resolució, en què es demana que s’insti les 
autoritats guatemalenques a assegurar que hi ha una investigació imparcial i que 
es produeix una identificació de les persones responsables d’aquesta lamentable si-
tuació. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. No sé si el diputat Nuet vol afegir alguna cosa més? (Pausa.)
Doncs, si interpreto bé els grups, acceptaríem l’esmena de Junts pel Sí –tots els 

grups s’hi mostraven favorables–, per tant, la podríem aprovar per assentiment? 
(Pausa.)

Doncs, la donem per aprovada.

Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed 
250-00960/11

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que és una proposta de resolució sobre 
la detenció del doctor Riaz Ahmed, presentat pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, 
Socialista, de Catalunya Sí que es Pot i de la CUP - Crida Constituent. No sé si hi 
ha algú en concret que vulgui... (Ferran Pedret i Santos demana per parlar.) Diputat 
Pedret, té la paraula.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies. Miri, ens passa de tant en tant, amb propostes de resolució d’aquestes 
característiques, que entre el moment en què es presenta la proposta de resolució i el 
moment en què, efectivament, es poden votar en comissió els fets, doncs, hi ha una 
successió de fets que canvien la situació. En aquest cas, el doctor Riaz Ahmed ha 
estat posat en llibertat sota fiança, la qual cosa òbviament no vol dir que no segueixi 
pesant sobre seu un procediment judicial que pot acabar amb privació de llibertat.

Però, tot i així, voldríem tenir l’ocasió de defensar aquesta proposta de resolució 
que pensem que segueix tenint sentit per les següents circumstàncies: el doctor Riaz 
Ahmed és un acadèmic de reconegut prestigi, un intel·lectual marxista, proper al 
corrent marxista internacional, que es coneix com a Comitè per una Internacional 
Obrera, que ha estat, també, un important defensor dels drets humans i una perso-
na que advoca per la resolució pacífica de conflictes, per la lluita no violenta, per la 
llibertat d’expressió i, entre altres coses, involucrat amb les diverses campanyes que 
demanen l’alliberament de persones detingues o de persones detingudes desapare-
gudes, com l’intel·lectual Wahid Baloch.

I, en aquest cas, va ser detingut quan s’adreçava a oferir una conferència de prem-
sa per tal de demanar l’alliberament del seu antic col·lega, el doctor Hassan Zafar 
Arif, que havia estat detingut des de l’octubre de 2016. El van detenir unitats d’una 
força paramilitar anomenada Sindh Rangers i va ser acusat de possessió il·lícita d’ar-
ma de foc.

En qualsevol cas, crec que val la pena comentar, respecte al doctor Riaz Ahmed, 
que és una persona que està sota amenaça de mort i la integritat física d’aquest doc-
tor i la seva seguretat en general estan en risc. I, per tant, ens sembla que la comissió 
del Parlament de Catalunya hauria de contribuir a posar el focus sobre el seu cas, 
entre altres coses per intentar que això serveixi per preservar-lo d’ulteriors accions 
repressives o fins i tot d’amenaces contra la seva integritat física o la seva vida. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. No sé si algun altre dels grups proposants vol prendre la parau-
la? (Pausa.) Diputada Delgado, de Junts pel Sí.
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Adriana Delgado i Herreros

Gràcies, presidenta. Bé, simplement afegir que hem parlat en diverses ocasions 
en aquesta comissió, i fins i tot en declaracions al Ple, de la necessitat de defensar 
els defensors dels drets humans. I el cas del doctor Riaz Ahmed, doncs, és un altre 
dels exemples, no?, lamentablement. Encara que hagi estat posat en llibertat, com 
explicava el diputat Pedret, però continua, evidentment, sota amenaça. 

Així que, res, com dèiem en la PR, demanar una protecció efectiva per a aques-
tes persones que es juguen la vida, que es juguen la llibertat pel seu activisme, per 
denunciar situacions que viuen altres persones empresonades o represaliades, per la 
lluita no violenta, etcètera. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada. És el torn dels grups que no hi han presentat esmena. Per part 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, la diputada Beltrán.

Susana Beltrán García

Gràcies. Tot i que a nosaltres no ens agrada massa com ha quedat el redactat 
final, per una banda, i, per una altra, doncs, també a vegades, que també passa en 
aquesta comissió, que no sempre tenim tota la informació que ens agradaria..., però 
finalment, nosaltres hi votarem a favor. Precisament, doncs, perquè..., pel que han 
dit els diputats que m’han precedit: és un cas de solidaritat amb totes aquelles perso-
nes que el que fan, doncs, és expressar les seves idees i, per tant, protecció. Es tracta 
d’una protecció efectiva dels seus drets humans i, en aquest sentit, doncs, nosaltres 
hi estem completament d’acord.

I, per tant, també, sigui Pakistan o sigui en qualsevol altre país, doncs, nosaltres se-
guirem demanant aquesta protecció per a totes les persones.

La presidenta

Gràcies, diputada. Per part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula el dipu-
tat Sánchez Costa.

Fernando Sánchez Costa

Sí; gràcies, presidenta. A nosaltres també se’ns presenta un cert dilema. Altres 
cops, per exemple, algunes mocions semblants a aquesta..., unes propostes de resolu-
ció, tenen una exposició de motius una mica més completa. La que avui es presenta 
et deixa molts dubtes, no?, i també, fins a cert punt ens preguntem fins on pot aquest 
Parlament dedicar-se a investigar coses sobre les quals no té cap coneixement –en-
cara que alguns diputats ho puguin haver estudiat una mica més, no? Però, és a dir, 
un cas, una universitat al Pakistan, en un context que desconeixem, etcètera, no és 
fàcil prendre un posicionament polític. 

Però, en qualsevol cas, nosaltres som una mica el que deia la diputada Beltrán, 
en cas de dubte, pro drets humans, no? I en cas de dubte, doncs, defensem i intentem 
protegir. I a més, abans el diputat Pedret m’explicava que, bé, d’això pot dependre 
també una major protecció i fins i tot la vida d’aquesta persona.

I, en cas de dubte, doncs, preferim protegir els drets humans. Malgrat que, jo no 
sé si es podria canviar una mica el redactat, encara que falta un grup, perquè, clar, 
aquesta persona ja ha estat, d’alguna manera, posada en llibertat, encara que sigui 
sota fiança, no? I, per tant: «El Parlament reclama la protecció dels drets del doctor 
tal», en lloc de «l’alliberament immediat», perquè, de fet, no està ara mateix em-
presonat. No sé si es pot fer, perquè manca un dels grups que ha signat la proposta. 

Gràcies.

La presidenta

No sé si arriba a ser un plantejament d’esmena in voce. Entenc que sí. No sé..., el 
diputat Pedret, que és qui ha estat portaveu de la resta de grups, té la paraula.
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Ferran Pedret i Santos

Ignoro en aquest moment si parlo per tots, però si la redacció que es proposa, 
com m’ha semblat entendre, és: «El Parlament reclama la protecció dels drets del 
doctor Riaz Ahmed i demana...» i aquí enganxaria amb la resta del text, a mi no em 
sembla malament ni em sembla que el que..., vaja, que respon a l’esperit de la pro-
posta que es feia.

La presidenta

Tots els grups hi estarien conformes? (Pausa.) Sí? (Pausa.)
Doncs, demanant-los si ens poden fer arribar a la Mesa el text per facilitar la fei-

na de la publicació, entenc que, incorporant aquesta petita esmena in voce, la dona-
ríem per aprovada per assentiment també. 

Molt bé.

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita 
contra la corrupció (nomenament de la Ponència)

202-00049/11

Doncs, passem al vuitè punt de l’ordre del dia, que és una proposició de llei de 
protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció, presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Haurien de fer el nomenament dels ponents i 
posteriorment... (Veus de fons.) No, haurien de fer el nomenament dels ponents, per 
tant, li dono la paraula al Grup de Ciutadans.

Susana Beltrán García

Gràcies. En el nostre cas, el ponent serà el Martín Barra, Eusebio Martín Barra.

La presidenta

Per part del Grup Socialista?

Ferran Pedret i Santos

Per part del Grup Socialista serà el diputat Jordi Terrades.

La presidenta

Per part de Catalunya Sí que es Pot? 

Joan Josep Nuet i Pujals

Albano Dante Fachin Pozzi.

La presidenta

Per part del Grup Popular?

Juan Milián Querol

La diputada Esperanza García.

La presidenta

Per part del Grup Parlamentari de Junts pel Sí? 

Jordi-Miquel Sendra Vellvè

El diputat Gerard Gómez del Moral.

La presidenta

Molt bé.
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Propostes d’audiència acumulades relatives a la Proposició de llei de 
protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció

352-01603/11 a 352-01607/11 i 352-01619/11 a 352-01646/11

Doncs, passaríem a les propostes d’audiència. Com veuen, hi ha bastants punts, 
des del 8.1 fins a –trenta-tres punts més– 8.33. Aquí hauríem de decidir dues coses: 
si la substanciació es fa en comissió o es fa en ponència i si es fa per escrit o es fa 
per audiència física. Això s’hauria de decidir, a més de procedir a la votació de totes 
elles, que jo els pregunto si es pot votar tot en bloc o si... (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) 
També, perfecte, per tant, les podem... (Veus de fons.) No? No es pot votar tot en 
bloc? (Pausa.) D’acord. (Veus de fons.)

D’acord, perfecte, doncs, donaríem per aprovades totes aquestes propostes d’au-
diència.

I, per tant, si el lletrat no em... (Veus de fons.) D’acord. Hem de decidir si en co-
missió o en ponència, és l’únic tràmit que ens quedaria, que... (Veus de fons.) Grup 
Socialista diuen ponència. El Grup de Ciutadans?

Susana Beltrán García

Nosaltres havíem demanat comissió, però si tothom vol ponència, ens hi avindríem, 
eh? (Veus de fons.)

La presidenta

Perfecte, doncs, estem avui molt assemblearis. D’acord, en ponència.
Doncs, donem per acabada la comissió.
Moltes gràcies a tots. 

La sessió s’aixeca a un quart de quatre de la tarda i catorze minuts.
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