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Sessió 15 de la CAERIT

La sessió de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

(CAERIT) s’obre a les tres de la tarda i sis minuts. Presideix Aurora Madaula i Giménez, 

acompanyada de la vicepresidenta, Mònica Palacín París, i de la secretària, Esther Niubó 

Cidoncha. Assisteix la Mesa el lletrat Miquel Lluís Palomares Amat.

Hi són presents els diputats Matías Alonso Ruiz, Susana Beltrán García, Ignacio Martín 

Blanco, David Mejía Ayra i Blanca Victoria Navarro Pacheco, pel G. P. de Ciutadans; Fran-

cesc de Dalmases i Thió, Josep Maria Forné i Febrer, Elena Fort i Cisneros i Glòria Freixa i 

Vilardell, pel G. P. de Junts per Catalunya; Irene Fornós Curto, Josep M. Jové i Lladó, José 

Rodríguez Fernández i Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà; Ferran Pedret i 

Santos, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, pel G. P. de 

Catalunya en Comú Podem; Carles Riera Albert, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popu-

lar - Crida Constituent, i Daniel Serrano Coronado, pel S. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Compareixença del director general de Cooperació al Desenvolupament davant la 

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les 

accions de la Generalitat per a garantir el compliment de la Resolució 797/XI, sobre el su-

port a les vies legals i segures d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de 

circulació (tram. 357-00413/12). Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-

parència. Compareixença.

2. Proposta de resolució sobre l’impuls de la transparència en l’acció exterior de la Ge-

neralitat (tram. 250-00529/12). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text pre-

sentat: BOPC 223, 28).

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio- 

nals i Transparència amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre els criteris per a 

atorgar subvencions a les universitats estrangeres (tram. 354-00115/12). Susana Beltrán 

García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió in-

formativa.

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio- 

nals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-

rència sobre la reestructuració del seu departament (tram. 354-00118/12). Susana Beltrán 

García, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de sessió in-

formativa.

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-

nals i Transparència amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-

cia sobre les subvencions d’ajuda al desenvolupament que va atorgar l’Agència Catalana 

de Cooperació al Desenvolupament en el període 2011-2017 (tram. 354-00151/12). Esther 

Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de 

la sol·licitud de sessió informativa.

6. Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea 

davant de la Comissió d’Acció Exterior i de la Unió Europea perquè informi sobre l’acord 

marc de cooperació transfronterera amb el Departament dels Pirineus Orientals (tram. 356-

00439/12). Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 

de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Europa Feminista 

davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 

sobre la campanya «Europa feminista» i els seus objectius, activitats i recomanacions (tram. 

356-00446/12). Esther Niubó Cidoncha, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avan-

çar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula Catalana de Codesen-

volupament davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 

perquè informi sobre l’activació de polítiques públiques orientades al desplegament del 

codesenvolupament (tram. 356-00454/12). Anna Caula i Paretas, juntament amb un altre 

diputat del Grup Parlamentari Republicà. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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9. Sol·licitud de compareixença de Jaume Duch, portaveu i director general de Comuni-

cació del Parlament Europeu, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 

i Transparència perquè informi sobre les eleccions europees (tram. 356-00466/12). Fran-

cesc de Dalmases i Thió, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. Debat i votació de 

la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè per la Llibertat de 

Louisa Hanoune davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-

cia perquè informi sobre la repressió a Algèria i l’empresonament de Louisa Hanoune (tram. 

356-00493/12). Anna Caula i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà; Susanna Segovia 

Sánchez, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem; Albert Batet i Canadell, del 

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari 

de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Eva Granados Galiano, del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de comparei-

xença.

11. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coalició Prou Complicitat 

amb Israel davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per-

què informi sobre la campanya internacional de boicot, desinversions i sancions com a eina 

per a fer respectar els drets humans i el dret internacional (tram. 356-00501/12). Anna Cau-

la i Paretas, del Grup Parlamentari Republicà; Eva Granados Galiano, del Grup Parlamentari 

Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de Ca-

talunya en Comú Podem, i Carles Riera Albert, del Subgrup Parlamentari de la Candidatu-

ra d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Bona tarda. Benvinguts a la nova sessió aquesta..., ara que comencem, després 
al setembre.

En primer lloc, demanar-los excuses pel canvi d’ordre del dia que hem anat te-
nint. Ja saben que han caigut dues compareixences, en aquest cas, l’última per un 
motiu personal i ineludible, un motiu mèdic i, per tant, no podíem fer altra cosa que 
suspendre-la i convidar el compareixent a venir un altre dia. I l’altra compareixen-
ça..., bé, que s’està estudiant, ja intentarem que sigui per a la propera sessió.

Com que de l’ordre del dia, al final, només ha queda una proposta de resolució i 
les sol·licituds de sessions informatives que s’han de votar i sol·licituds de comparei-
xença, els plantejo si volen que comencem votant les sol·licituds de compareixença i 
de sessió informativa i després fem la proposta de resolució, el debat i votació? Els 
sembla bé? (Veus de fons.) Podem votar totes les sol·licituds conjuntament? (Pausa.) 
No. D’acord.

Aleshores, començarem per la proposta de resolució sobre... (Ruben Wagensberg 
Ramon demana per parlar.) Ai, disculpi, perdó.

Ruben Wagensberg Ramon

No, per informar de substitucions.

La presidenta

Sí, perdoni. Sí, senyor Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

El José Rodríguez avui substitueix la Marta Vilalta i la Irene Fornós, que encara 
no ha arribat, l’Adriana Delgado.

La presidenta

D’acord. 

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies.
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La presidenta

Algun canvi més? Senyor De Dalmases...

Francesc de Dalmases i Thió

La diputada Glòria Freixa, que substitueix la diputada Anna Tarrés; el diputat 
Josep Maria Forné, que substitueix el diputat Toni Morral, i el diputat Josep Costa, 
que està substituït per l’Elena Fort.

La presidenta

D’acord. Gràcies.

Susana Beltrán García

El diputat David Mejía, si no hem acabat a les quatre, serà substituït pel diputat 
Martín Barra.

La presidenta

Molt bé. D’acord. Algun canvi més que hagin de notificar? (Pausa.) No? D’acord.
Aleshores sí que passaríem ja a les sol·licituds.
El punt número 2 de l’ordre del dia, en aquest cas, perquè l’1 queda eliminat, 

Proposta de resolució sobre l’impuls de la transparència en l’acció exterior de la 
Generalitat... (Veus de fons.) Ai, sí, perdó. 

Sol·licitud de sessió informativa amb la consellera d’Empresa i 
Coneixement sobre els criteris per a atorgar subvencions a les 
universitats estrangeres

354-00115/12

La sol·licitud de sessió informativa a la Comissió d’Acció Exterior amb la conse-
llera d’Empresa i Coneixement sobre els criteris per a atorgar subvencions a les uni-
versitats estrangeres, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans... (Pausa.) Té 
la paraula..., el que passa és que ara intentaré..., a veure..., per defensar la sol·licitud 
breument, si us plau. Gràcies.

Blanca Victoria Navarro Pacheco

Gràcies, presidenta. En abril de este año hemos recibido la información de que 
hay universidades en el Reino Unido que había recibido una subvención de casi me-
dio millón de euros por parte de la Generalitat de Cataluña y pedimos información 
al respecto.

Como siempre, y fieles a esta falta de transparencia que caracteriza al Departa-
mento de Acción Exterior y Transparencia, no nos contestaron a esta pregunta. Nos 
han dado una información parcial e incompleta, solo la relativa a l’Institut Ramon 
Llull.

Además, las cantidades que nos ha proporcionado la Generalitat son muy muy 
inferiores a las que estas universidades han reportado a sus órganos de transparencia 
en sus países. En algunos casos hay hasta una diferencia de quince veces de lo que 
dice la universidad que ha recibido de la Generalitat a lo que la Generalitat nos ha 
dicho que ha subvencionado, y tienen que dar explicaciones. Y tienen que hacerlo 
en esta comisión, porque es competencia del Departament d’Acció Exterior lo que 
es la imagen de Cataluña en el exterior, y porque, además, como su propio nombre 
indica, es el Departamento de Acción Exterior y Transparencia, que es algo que está 
faltando en toda esta gestión. Y tienen que venir a informar de las cantidades reales 
y tienen que venir a informar de la finalidad para lo que se han proporcionado estas 
subvenciones y, de paso, pues, por qué nos lo han ocultado.

Así que esperamos que, en base a esta transparencia, el resto de los grupos den 
soporte a esta solicitud.

Gracias.
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La presidenta

Gràcies, senyora Navarro. Aleshores, passaríem a... Algun altre grup vol inter-
venir en aquesta sol·licitud? No. (Pausa.) Si volen exposar, breument, la seva orien-
tació de vot...

Ruben Wagensberg Ramon

Sí, serà de rebuig, perquè les subvencions universitàries estrangeres es gestionen 
mitjançant el Departament de Cultura i, per tant, entenem que no és ni el departa-
ment ni, per tant, la comissió competent en aquest tema.

La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. Algun altre diputat de grup o subgrup vol fer ús de 
la seva paraula? (Pausa.) No? D’acord.

Passaríem a votar.
Vots a favor?
10 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Parlamentari Socialis-

tes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Subgrup 
Parlamentari del Partit Popular.

Vots en contra?
11 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, del Grup 

Parlamentari Republicà i del Subgrup Parlamentari de la CUP.
Queda rebutjada.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre la reestructuració del seu 
departament 

354-00118/12

Passem al punt número 4, sol·licitud de sessió informativa a la comissió d’Exte-
rior amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència so-
bre la reestructuració del seu departament. És una sol·licitud presentada també pel 
Grup de Ciutadans. Qui fa la defensa? Sí, senyor Mejía.

David Mejía Ayra

Sí, la hará el senyor Bertrán.

La presidenta

El senyor Bertrán.

David Bertrán Roman

Cap problema. Bé, nosaltres demanem aquesta compareixença del conseller 
Bosch per explicar la reestructuració que es va fer del departament, el canvi de 
secretària, on es va nomenar la Mireia Borell Porta com a nova secretària, d’una 
banda; i, d’una altra banda, també per tot el que és la part de l’estructura d’aquest 
departament que inclou l’obertura de delegacions, per tant, totes les delegacions que 
s’han obert: Argentina, Mèxic, Tunis, les que tenim a les capitals, a Viena, Tallin, 
Zagreb, Lisboa, Estocolm, Beirut, que s’han anat obrint..., Regne Unit, Irlanda, 
Alemanya, Estats Units, Itàlia, Suïssa, França... Vaja, que jo crec que..., i el nostre 
grup creiem que hi ha suficients motius perquè després de totes aquestes obertures 
d’aquestes delegacions vingui el conseller a donar explicacions de què és el que s’hi 
fa.

Creiem que és una cosa bastant normal en democràcia, que ens expliqui quina 
és l’activitat d’aquesta conselleria, les tasques que ella mateixa considera més im-
portants, que vingui a donar comptes al Parlament i que els grups parlamentaris, i 
en especial els de l’oposició, puguem posar les preguntes pertinents perquè d’una 
vegada per totes ens responguin. Perquè ja portem bastant de temps demanant que 
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vinguin, que assisteixin aquests delegats nostres que tenim pel món i tenim aquest 
impediment, aquest bloqueig, aquesta opacitat per part del Departament d’Acció 
Exterior.

Així que per això demanem aquesta compareixença.

La presidenta

Gràcies, senyor Bertrán. Algun grup parlamentari... Sí, senyor Wagensberg, vol 
fer ús de la seva paraula?

Ruben Wagensberg Ramon

Sí, gràcies. No, estem plenament d’acord amb el que ha exposat i, per tant, hi 
votarem a favor. De fet, des del mateix departament ja es va demanar..., crec que 
el mateix dia que es va entrar la sol·licitud de compareixença o al dia següent, que 
comparegués el conseller.

La presidenta

Algun altre grup parlamentari o subgrup vol fer ús de la seva paraula? (Pausa.) 
No. Passem a les votacions.

Votacions a favor?
Queda aprovada aquesta sol·licitud per unanimitat.

Sol·licitud de sessió informativa amb el conseller d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència sobre les subvencions d’ajuda 
al desenvolupament que va atorgar l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament en el període 2011-2017

354-00151/12

Passem al punt número 5 de l’ordre del dia: sol·licitud de sessió informativa 
amb el conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència sobre 
les subvencions d’ajuda al desenvolupament que va atorgar l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament en el període 2011-17.

En aquest cas, la sol·licitud és presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar. Volen passar directament a la votació? (Pausa.) Sí? D’acord.

Vots a favor?
10 vots a favor, del Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialis- 

tes i Units per Avançar i el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem i el 
Subgrup Parlamentari del Partit Popular.

Vots en contra?
11 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, el Grup Parlamen- 

tari Republicà i el Subgrup Parlamentari de la CUP.
Queda rebutjada.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Acció Exterior i de la Unió 
Europea perquè informi sobre l’acord marc de cooperació transfronterera 
amb el Departament dels Pirineus Orientals

356-00439/12

Passem al punt número 6 de l’ordre del dia, sol·licitud de compareixença de la 
secretària d’Acció Exterior i de la Unió Europea davant de la comissió perquè in-
formi sobre l’acord marc de cooperació transfronterera amb el Departament dels 
Pirineus Orientals.

Aquesta sol·licitud és presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Volen explicar la seva sol·licitud? 
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Ferran Pedret i Santos

Sí; gràcies, presidenta.

La presidenta

Sí, senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Tan sols perquè pot semblar un tema menor, però forma part de la sèrie de com-
pareixences que estem demanant respecte als diferents òrgans, organismes i de ve-
gades programes que depenen dels departaments als quals la Comissió d’Exteriors, 
o a la CAI també ho estem fent, doncs tenen..., o sigui que aquesta és la comissió 
que ha d’exercir-ne el control, eh?

Per tant, no és que tinguem notícia que hagi passat res excepcional respecte a 
aquesta cooperació transfronterera, però sí que ens sembla que val la pena que la co-
missió que ha de fer el control parlamentari pugui tenir-ne un coneixement directe.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. Passem a votació si no hi ha alguna altra paraula... (Veus 
de fons.) Sí, senyor Wagensberg...

Ruben Wagensberg Ramon

Sí, només dir que creiem que això hauria d’anar a la CAI i demanar, per tant, 
la compareixença del responsable pertinent, en aquest cas del Departament de 
Presidència, que allà hi votaríem a favor, perquè creiem que és la comissió per-
tinent, però no pas en aquesta.

La presidenta

Gràcies, senyor Wagensberg. Alguna altra paraula? (Pausa.) No? 
Passem a les votacions.
Vots a favor?
10 vots a favor, dels grups parlamentaris de Ciutadans, Catalunya en Comú 

Podem, Socialistes i Units per Avançar i el Subgrup Parlamentari del Partit Popular.
Vots en contra?
11 vots en contra... 10 vots en contra? Ah, perdó.
10 vots en contra, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i el Grup 

Parlamentari Republicà.
Abstencions?
1 abstenció, del Subgrup Parlamentari de la CUP - Crida Constituent. (Remor 

de veus.)
Com que hi ha hagut un cas d’empat, passaré a llegir l’acord, els extractes d’acord 

de la Mesa del Parlament sobre el seguiment del criteri per dirimir l’empat en les 
votacions que es produeixin a les comissions.

«D’acord amb l’acord del 18 de setembre del 2018, la Mesa del Parlament, en 
virtut de les facultats d’adoptar les decisions que requereixen les tramitacions par-
lamentàries en cas de dubte o llacuna reglamentària que li confereix l’article 37.3.a 
del Reglament, acorda que la igualtat de vots en les votacions d’una comissió pot 
dirimir-se conformement amb el criteri sostingut habitualment a la cambra. Això és 
ponderant el nombre de vots de què cada grup disposa en el Ple, entenent que això 
últim es refereix al nombre de diputats de cada grup que mantenen la condició ple-
na de membres del Parlament o diputats de dret en funció dels resultats electorals 
assolits.»

(Susana Beltrán García demana per parlar.) Sí, senyora Beltrán...

Susana Beltrán García

Sí, només perquè quedi constància que nosaltres no compartim aquest criteri i 
que ens reservem accions judicials pertinents si, en el futur, escau.
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La presidenta

D’acord. Alguna altra paraula per esclarir...? No? D’acord. 
Queda rebutjada la sol·licitud d’acord amb el vot ponderat.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Europa Feminista perquè informi sobre la campanya «Europa feminista» i 
els seus objectius, activitats i recomanacions 

356-00446/12

Passem al punt número 7 de l’ordre del dia: sol·licitud de compareixença d’una re-
presentació de la Plataforma Europa Feminista davant la Comissió d’Acció Exterior, 
perquè informi sobre la campanya «Europa feminista» i els seus objectius, activitats 
i recomanacions. Sol·licitud presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Vol fer ús de la paraula, senyor Pedret?

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. Crec que el títol ja és prou aclaridor. Podem passar a votar.

La presidenta

D’acord. Algun portaveu vol fer ús de la paraula per posicionar-se sobre el seu 
vot? No? Passarem a votar.

Vots a favor?
La sol·licitud queda aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula Catalana 
de Codesenvolupament perquè informi sobre l’activació de polítiques 
públiques orientades al desplegament del codesenvolupament 

356-00454/12

Punt número 8, sol·licitud de compareixença d’una representació de la Taula 
Catalana de Codesenvolupament davant la Comissió d’Acció Exterior perquè in-
formi sobre l’activació de polítiques públiques orientades al desplegament del co-
desenvolupament, presentada pel Grup Parlamentari Republicà. Dono la paraula al 
senyor Wagensberg perquè... (Veus de fons.) No? No ho vol. Algun altre portaveu vol 
posicionar-se? (Pausa.) No? 

Passem a votacions.
Vots a favor?
D’acord. Queda aprovada la sol·licitud per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Duch, portaveu i director general 
de Comunicació del Parlament Europeu, perquè informi sobre les 
eleccions europees 

356-00466/12

Punt 9 de l’ordre del dia: sol·licitud de compareixença de Jaume Duch, porta-
veu i director general de Comunicació del Parlament Europeu, perquè informi da-
vant aquesta comissió sobre les eleccions europees. Sol·licitud presentada pel Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya. El senyor Dalmases vol fer ús de la paraula per 
explicar aquesta sol·licitud? (Pausa.) Sí...

Francesc de Dalmases i Thió

No, ens sembla que és objecte d’aquesta comissió analitzar sempre la realitat 
europea i fer-ho amb aquells enllaços amb les institucions comunitàries, i més en 
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aquest cas, perquè tenim qüestions candents sobre la taula que voldríem tractar 
amb ell.

La presidenta

Gràcies, senyor Dalmases. Algun altre portaveu vol fer ús de la paraula? Sí, se-
nyora Segovia...

Susanna Segovia Sánchez

Sí, només per un aclariment..., o potser jo estic confosa, però entenc que no fa 
gaire que va comparèixer el senyor Duch per una titularitat semblant; com a mínim 
el títol de la compareixença era molt semblant. Llavors, per aclarir si hi ha..., perquè, 
bé, no sé quant fa, però potser fa dos, quatre mesos, no? (Veus de fons.) Així, quatre 
o cinc mesos. No, no, per tenir més informació sobre el contingut.

La presidenta

Sí, la sol·licitud de compareixença de Jaume Duch, portaveu i director general 
de Comunicació del Parlament Europeu, perquè informi sobre les eleccions euro-
pees. Clar, ja entenc que el compareixent, en aquest cas, va venir bastant abans de 
les eleccions europees. (Veus de fons. Pausa. Francesc de Dalmases i Thió demana 
per parlar.)

Sí, senyor De Dalmases...

Francesc de Dalmases i Thió

Sí, jo em penso que és conegut i reconegut que existeix una situació que no s’ha-
via produït mai abans i que no afecta a tres eurodiputats, sinó que afecta sobretot 
als dos milions de persones que els van donar el seu vot i el seu suport i els que en 
aquests moments no tenen la veu representada. I, per tant, ens agradaria molt sa-
ber, doncs, els portaveus del Parlament Europeu que ens expliqui quins anàlisi fan. 
Però no només aquest –no només aquest–, també tenim sobre la taula que el dia, 
precisament, que començarà la campanya electoral de les eleccions espanyoles, teò- 
ricament, s’hauria de fer efectiu el Brexit, i això, per exemple, afectarà el nombre 
d’eurodiputats que representaran també la societat catalana. 

I, per tant, hi han una sèrie de qüestions que no s’havien produït mai abans i que 
fan del tot necessària –o, com a mínim, interessant i pertinent– aquesta comparei-
xença.

La presidenta

D’acord, moltes gràcies. Aclarit.
Vots a favor?
D’acord. La sol·licitud queda aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Comitè per la 
Llibertat de Louisa Hanoune perquè informi sobre la repressió a Algèria i 
l’empresonament de Louisa Hanoune 

356-00493/12

Els punts 10 i l’11 de l’ordre del dia són dues sol·licituds de compareixença, d’on 
el punt número 10 és d’una representació del Comitè per la Llibertat de Louisa 
Hanoune davant aquesta comissió perquè informi sobre la repressió a Algèria i l’em-
presonament de Louisa Hanoune, i en el cas del punt 11, és la sol·licitud de com-
pareixença d’una representació de la Coalició Prou Complicitat amb Israel davant 
aquesta comissió perquè informi sobre la campanya internacional de boicot, desin-
versions i sancions com a eina per a fer respectar els drets humans i el dret interna-
cional. D’acord. (Veus de fons.) Sí. (Remor de veus. Pausa.)

Bé, les fem per separat i ja està. Bé, sí. (Veus de fons.) No ho deia... (L’oradora 
riu.) No, el que passa és que ho ajuntava per intentar economitzar, sí. D’acord. No, 
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com que la número 10 l’han presentat gairebé..., jo crec que tots els grups... (Veus 
de fons.)

Doncs, si volen, diferents grups. Podem començar pel Grup Parlamentari 
Republicà, si es vol posicionar sobre la sol·licitud o algun altre dels que han presen-
tat la sol·licitud volen posicionar-se per explicar aquesta sol·licitud? (Ferran Pedret i 
Santos demana per parlar.) Sí, senyor...

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. No, senzillament, és conegut que la dirigent, la històrica 
dirigent trotskista Louisa Hanoune, del Partit dels Treballadors d’Argèlia, va ser 
detinguda i està, si no m’equivoco, encara a disposició judicial, empresonada. I les 
circumstàncies tant de la seva detenció com de l’acusació són dubtoses. 

Hi ha una plataforma de solidaritat amb Louisa Hanoune i amb altres persones 
en les mateixes circumstàncies. I l’interès dels grups que subscrivíem la iniciativa 
era que pogués aquesta plataforma comparèixer davant la Comissió d’Exteriors i po-
sar de manifest quina és la situació actual i quines són les seves demandes.

La presidenta

Gràcies. Algun altre dels grups que presenta la sol·licitud vol explicar...? No? 
Passem a votació.
Vots a favor?
Aquesta sol·licitud queda aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Coalició Prou 
Complicitat amb Israel perquè informi sobre la campanya internacional 
de boicot, desinversions i sancions com a eina per a fer respectar els 
drets humans i el dret internacional 

356-00501/12

Punt número 11, compareixença d’una representació de la Coalició Prou Complici- 
tat amb Israel. Algun grup dels representants vol fer ús? Sí, senyora Beltrán? No? 
(Veus de fons.) Ah, d’acord. No, primer els que han... (veus de fons), sí, els que han 
presentat la sol·licitud. Senyor Wagensberg...

Ruben Wagensberg Ramon

No, vam pensar que era molt oportú, conjuntament amb l’entitat, perquè ha si-
gut tema de debat, tema de diferents propostes de resolució presentades per alguns 
grups d’aquesta comissió, i, per tant, crèiem, conjuntament amb altres grups par-
lamentaris, que seria interessant no tant parlar d’ells, sinó parlar amb ells i escol-
tar-los. 

Per tant, estem plenament convençuts que a tots ens interessa que vinguin i que 
tots hi votarem a favor.

Gràcies.

La presidenta

Sí, senyor Riera...

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Mirin, el boicot és una acció perfectament legítima, i no no-
més legítima, sinó necessària davant d’estats que no respecten els drets democràtics 
i els drets civils i polítics bàsics, en l’interior del seu territori i també a l’exterior, a 
la seva zona d’influència.

Vostès deuen recordar –segur que algunes de les forces polítiques aquí presents 
en el seu moment s’hi van implicar, van donar-hi suport i, potser algunes de les per-
sones que estan aquí– que el boicot a l’Estat racista i a l’apartheid de Sud-àfrica va 
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ser una campanya internacional i global, que va rebre el suport d’una gran part de 
les forces polítiques democràtiques. Estem davant d’un cas molt semblant. 

Però és que, a més, vostès deuen saber i deuen recordar que l’Estat d’Israel és 
un dels factors clau per al sosteniment de l’Estat racista de Sud-àfrica de l’apart-
heid. Va ser una de les seves principals aliances polítiques i militars; van ser un dels 
principals entrenadors i ensinistradors i formadors de les polítiques repressives de 
l’Estat racista de Sud-àfrica. Vostès deuen saber, els que no donin suport a aquestes 
polítiques, en fi, quines amistats professen, no? Però és evident que l’Estat d’Israel 
va ser un dels que va sostenir, un dels pilars bàsics que van sostenir el règim racista 
de Sud-àfrica.

I per tant, com que, a més, l’Estat d’Israel practica polítiques d’apartheid en el 
seu interior i en les seves àrees d’influència, ens sembla que és un imperatiu polític, 
però també ètic, donar veu, donar expressió a aquelles persones que no només aquí 
sinó globalment, a nivell internacional, responen a aquestes polítiques d’apartheid 
de l’Estat d’Israel amb una acció tan legítima com és el boicot.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Riera. Sí, senyora Segovia...

Susanna Segovia Sánchez

Sí, gràcies. No, més enllà de les coses que ja s’han comentat, recordar també la 
conveniència de que aquesta comissió, a l’hora de poder emetre criteri després so-
bre propostes de resolució que es presentin, és convenient sentir els diferents actors 
implicats, tant socials com polítics. Que contínuament i tot sovint demanem compa-
reixences d’organitzacions o de plataformes que tenen una línia d’acció o que plan-
tegen una sèrie de demandes. 

I que creiem que és en aquest sentit que val la pena també sentir aquesta plata-
forma en concret, perquè ens expliqui quines són les seves raons i les seves justifica-
cions per demanar aquest boicot enfront de l’Estat d’Israel, i per poder comprendre 
també quines són les diferències de plantejament que es fan entre les demandes i les 
propostes d’aquesta plataforma i aquelles acusacions de suposat antisemitisme que 
han rebut també pel fet de demanar una eina de pressió social i de desobediència 
social contra una vulneració de drets humans.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. Cap altre grup dels sol·licitants? Aleshores, si hi ha al-
gun portaveu... Senyora Beltrán. Sobre..., ara passaríem al posicionament dels altres 
grups parlamentaris.

Susana Beltrán García

Sí, el nostre grup polític no està, legítimament, no està a favor del boicot a Israel, 
però votarem a favor d’aquesta compareixença, perquè creiem que és bo escoltar 
aquelles parts que no pensen com nosaltres, i també és una oportunitat per nosaltres 
de poder defensar les nostres opinions. Per tant, el nostre vot serà favorable.

La presidenta

Sí, algun portaveu dels grups parlamentaris? Senyor De Dalmases?

Francesc de Dalmases i Thió

Sí, una mica en el mateix sentit de justificació de vot. Nosaltres, en aquest cas, 
ens abstindrem. Nosaltres estem convençuts de respectar profundament totes aque-
lles iniciatives de la societat civil organitzada, ens interessa el diàleg, ens interessa 
escoltar, però ja hem alertat alguna vegada que aquesta comissió té una certa ten-
dència a focalitzar les seves fílies i les seves fòbies en dos estats, que són Veneçuela 
i Israel. I que, sovint, tot allò que projectem en aquests estats després no acaben de 
respectar, al mateix temps, a casa nostra. Ens sembla molt curiós.
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Però, en qualsevol cas, com que sabem que prosperarà, doncs, senzillament, ens 
abstindrem i només era per justificar el nostre sentit de vot final.

La presidenta

Gràcies, senyor De Dalmases. Alguna altra paraula? No? 
D’acord, doncs passaríem a les votacions.
Vots a favor?
16 vots a favor.
Vots en contra?
Cap vot en contra.
Abstencions?
6 abstencions.
15 vots a favor i 6 abstencions, cap vot en contra. Queda aprovada la sol·licitud.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la transparència en l’acció 
exterior de la Generalitat 

250-00529/12

Passem al punt 2 de l’ordre del dia: Proposta de resolució sobre l’impuls de la 
transparència en l’acció exterior de la Generalitat, presentada pel Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Té la paraula la senyora Beltrán.

Susana Beltrán García

Gracias, presidenta. Leía hace pocos días una entrevista al nuevo delegado de la 
Generalitat de Catalunya en Estados Unidos, que la actividad que hacía la delega-
ción catalana era una actividad completamente legal. 

Pero nosotros creemos que no es una cuestión de fe, es decir, yo me creo lo que 
hacen, y me lo creo por fe, sino que lo que hace falta es probarlo. Y más en política, 
como también en otros ámbitos. No es una cuestión de fe, es una cuestión de probar. 
Si la actividad es legal, hay que probarlo. 

Y ¿qué es lo que nos pasa o qué es lo que nos ha pasado hasta ahora? Llevamos 
años sin que comparezcan no el conseller para explicar en general y a grosso modo 
lo que están haciendo las delegaciones exteriores, sino que llevamos años sin que 
comparezcan los delegados para explicar lo que están haciendo. 

Sus agendas son agendas opacas, no publican sus agendas y, por tanto, tampoco 
sabemos con quién contactan. Y si queremos saber lo que hacen, pues tenemos que 
mirar las leyes de transparencia de otros países como Estados Unidos, para saber lo 
que están haciendo.

Tenemos amparos acumulados. Es decir, solicitudes de información de nuestro 
derecho de acceso a la información como diputados, en donde el Govern tenía que 
habernos dado información y nos la ha negado, y un órgano de transparencia in-
dependiente nos ha dado la razón y, aun así, el Gobierno de la Generalitat se sigue 
negando a dar información. 

Y ya, que es lo que nos ha pasado en los últimos días, también hemos compro-
bado mentiras. Es decir, en peticiones de información, el Gobierno nos ha dado in-
formación sobre envío de informes de las delegaciones exteriores a otros países y, 
curiosamente, hace apenas unos días, un medio de comunicación daba a conocer un 
informe que lleva el logo de la delegación del Reino Unido, y en esas respuestas que 
nos había dado el Gobierno antes, ese informe, que curiosamente ataca a España 
y a sus instituciones democráticas, no nos lo había dado. Y según la respuesta del 
Govern nos había dado una relación de todos los informes que se enviaban a países 
extranjeros.

Pero es que además hay informes del Ministerio de Exteriores –y esto no es de 
ahora, llevamos años, llevamos desde la época de Rajoy, incluso antes, de la época 
socialista–, en donde el Ministerio de Exteriores está diciendo, a través de diversos 
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informes, que las delegaciones exteriores sirven para atacar a España y a sus institu-
ciones democráticas. Ministerio de Exteriores, Gobierno de España, que es quien tie-
ne la competencia y quien dirige la política exterior, y en sus informes están diciendo 
que se está atacando a España y a sus instituciones democráticas.

No es un problema de los decretos en donde se crean estas delegaciones, por-
que a veces uno lee los decretos y es un dechado de virtudes. El problema no está 
en lo que dicen los decretos de creación de estas entidades, sino que el problema 
está en las actividades. Y en las actividades de estas delegaciones exteriores ya 
estamos viendo que son opacas, estamos viendo que el Govern de la Generalitat 
está mintiendo, estamos viendo que no quieren venir a rendir..., sus delegados no 
quieren rendir cuentas ni del pasado –las delegaciones exteriores contrataron lo-
bbies especializados en procesos de secesión con más de un millón de euros al 
respecto y ese dinero ni se ha justificado, ni se han rendido cuentas y es absolu-
tamente ilegal.

Y lo que tampoco puede ser –y también lo están diciendo esos informes del 
Ministerio de Exteriores– es que el servicio de acción exterior del Estado dedique 
tiempo, esfuerzos, energía a contrarrestar esos ataques a España y a sus institucio-
nes democráticas, porque quita tiempo, quita recursos, quita dinero, y el servicio de 
acción exterior del Estado tiene que estar para consolidar, para impulsar la política 
exterior de España y la imagen de España.

Tenemos, además, el president de Cataluña, el presidente de todos los catalanes, 
que sigue diciendo «Ho tornarem a fer», y sabemos que en el pasado y sabemos que  
también ahora..., por las palabras, por sus palabras, está diciendo y está utilizan-
do las delegaciones exteriores como un mecanismo más para preparar un golpe de 
Estado, para «Ho tornarem a fer», para volverse a saltar la legalidad y la legitimi-
dad.

Creemos que ya va siendo hora que las delegaciones exteriores den explicaciones 
de sus agendas, de lo que hacen, que nos den toda la información que estamos pi-
diendo y que no la están dando, porque lo contrario es opacidad, son mentiras, es un 
desprecio a los catalanes. Cuando alguien no tiene nada que ocultar viene aquí, pri-
mero da la información, porque la información ya no la tenemos, ya solo es parcial, 
y luego con toda la información viene aquí y se somete al control del Parlamento, 
que es una de las funciones principales que tiene este Parlamento. Mientras no sea 
así y mientras estemos en amparo, lo que están demostrando es que una actividad 
ilegal, ilícita e indecente para todos los catalanes, por esa opacidad y por esas men-
tiras que nos están diciendo.

Con lo cual, el próximo Gobierno de España tiene que entender ya que es un pro-
blema que se arrastra del pasado y que continua ahora, y que no puede seguir. Es 
decir, las actividades de las delegaciones exteriores –y no solo las actividades, sino 
también los viajes– se están aprovechando para seguir con el «Ho tornarem a fer», 
para seguir atacando las instituciones democráticas de España. Lo decía no hace 
mucho el conseller Bosch, se van a Naciones Unidas para defender la Agenda 2030, 
que es su obligación y su trabajo, pero aprovechando que están en Naciones Unidas 
lo que hacen es atacar a las instituciones democráticas de España, en lugar de estar 
defendiendo los objetivos de Naciones Unidas, como es, por ejemplo, reducir la po-
breza, y en lugar de eso se dedican a utilizar la plataforma de Naciones Unidas para 
hablar de otras cosas que no deben.

Y la obligación que tiene el Gobierno de la Generalitat de cumplir con la Agenda 
2030, reducción de la pobreza, eso no, eso no lo están cumpliendo, y además nos 
gastamos el dinero en viajes que no están para estas finalidades, sino que son otras.

Por tanto, mi grupo parlamentario –y con esto, presidenta, acabo– lo que está 
pidiendo es que ya es el momento de que esas delegaciones exteriores, de que  
sus responsables rindan cuentas, de que el Gobierno de la Generalitat nos dé toda 
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la información que estamos pidiendo, porque estamos en amparo, y justificarse ante 
todos los catalanes de esas acciones.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltran. Es el torn del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar, té la paraula el senyor Pedret.

Ferran Pedret i Santos

Gràcies, presidenta. A veure, nosaltres entenem que les delegacions de la 
Generalitat a l’exterior, evidentment pel que fa a la seva composició, és a dir pel que 
fa a les persones que han d’exercir com a delegats o delegades de la Generalitat a 
l’exterior, tenen clarament un component governamental, perquè és el Govern qui 
les nomena, i en aquest sentit és fins a cert punt comprensible, normal, i ha passat en 
tota etapa, que en les seves relacions amb la resta d’actors polítics, socials i institu-
cionals traslladin la visió del Govern respecte la realitat política, social, econòmica 
i institucional de Catalunya i de la resta d’afers pels quals el Govern de Catalunya 
es preocupa o té opinió.

Dit això, nosaltres compartim que, més enllà de que aquesta visió governamental 
sigui natural que es traslladi, no creiem que hagi de ser la funció d’aquestes delega-
cions del Govern de la Generalitat a l’exterior fer una tasca, diguem-ne, no recordo 
com l’ha adjectivat exactament la portaveu de Ciutadans, però fer-ne un ús estricta-
ment propagandístic, un ús partidista, sinó que al costat de la visió governamental 
ha de traslladar també la pluralitat de visions que sobre l’assumpte que en realitat 
motiva la proposició de Ciutadans, i que ha centrat bona part del debat públic en els 
darrers anys, existeixen a Catalunya. Per tant, també altres visions independentistes 
no necessàriament governamentals i visions de formacions que no són independen-
tistes i en general les diferents visions que en la societat hi ha sobre aquest aspecte.

Per tant, nosaltres, respecte el punt primer hi estem a favor. Creiem que, de fet, 
tots hauríem de poder estar-hi a favor.

Respecte el punt segon, em sembla una mica més delicat, perquè tot i que el text 
literalment cita la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, nosaltres no 
hi hem sabut veure..., pot ser un problema d’interpretació o pot ser que ens falti fer 
un examen més en profunditat, però no hem sabut veure en els articles del 8 al 15 
de la Llei, que parlen de les obligacions de publicitat activa, que aquests continguts 
tan concrets estiguin en el llistat de les obligacions de transparència, de publicitat 
activa.

Tampoc hem sabut veure que es trobin exclosos per raó del que regulen els arti-
cles 21 i següents respecte als límits del dret d’accés a la informació pública.

Per tant, nosaltres entenem que potser, més enllà de l’agenda, que entenem que 
és comprensible que es demani que es comparteixi, home, potser arribar a l’extrem 
de demanar els continguts de la missatgeria exprés del delegat o delegada de la 
Generalitat..., no ho sé, potser això mereixeria una reflexió més reposada. Per tant, 
respecte aquest punt ens abstindrem. 

Amb el que sí que estem molt d’acord és amb la necessitat de presentar un infor-
me anual, que crec que seria bo. Nosaltres hem intentat cercar aquesta informació 
a base de demanar la compareixença dels diferents delegats i delegades que puguin 
anar passant per aquí, però crec que no estaria malament que es pogués remetre un 
informe de l’activitat per escrit a aquesta comissió, és a dir, al Parlament. Per tant, 
respecte a això, hi estem a favor.

I respecte al punt final, que és la reprovació als senyors Romeva i Maragall, an-
teriors consellers del ram, és que..., a veure, nosaltres potser concebem diferent la 
funció de la reprovació parlamentària, però nosaltres entenem que la reprovació 
parlamentària es produeix respecte d’aquelles persones que estan en l’exercici del 
càrrec i als quals la conducta que se’ls vol reprovar no és de suficient entitat com per 
demanar el cessament o la dimissió. Si vostès ens posessin aquí o bé que constaten 
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que no se’ls va trametre tota la informació de què tenien dret, que és cert, vostès 
han rebut empara, nosaltres hi podríem votar favorablement. O si ens posessin que 
reproven el conseller Bosch per no trametre’ls aquesta informació a què tenen dret 
i que no se’ls ha facilitat i que han rebut empara de la Mesa, nosaltres també hi po-
dríem votar a favor. Però entenem que reprovar persones que ja no estan en el càr-
rec, des d’un Parlament, més enllà del retòric, no acaba de casar amb la funció de la 
reprovació que nosaltres entenem que és la que correspon.

I, per tant, respecte aquest punt ens abstindrem també.

La presidenta

Gràcies, senyor Pedret. És el torn del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Té la paraula la senyora Segovia.

Susanna Segovia Sánchez

Sí, gràcies. Ens trobem, de nou, amb una de les propostes de resolució de Ciuta-
dans que en nom de la transparència el que fa en realitat és un assetjament i derribo 
a alguna de les instàncies que la Generalitat té a l’exterior.

En el nostre cas, ja ho hem argumentat altres vegades, creiem que la manera de 
demanar transparència no és des de la confrontació. Creiem en l’obligació que tenen 
els funcionaris públics a retre comptes davant d’aquest Parlament, no creiem que 
això hagi de passar per publicar amb qui dinen, amb qui sopen o a qui li fan una 
trucada de telèfon o li envien un correu electrònic.

I sobretot m’agradaria parlar del punt número 1, perquè és evident que no estem 
d’acord que s’utilitzin els diners dels catalans i les catalanes a promocionar no ja 
el separatisme, sinó qualsevol ideologia de qualsevol dels grups i partits polítics de 
Catalunya, ja que el que s’ha de fer és treballar per l’acció exterior de la Generalitat 
de Catalunya, que té una llei d’acció exterior, una llei de cooperació i d’acció exte-
rior que també preveu aquestes competències.

Però amb el que sí que no estarem d’acord és que s’hagin de respectar els in-
teressos i valors d’Espanya, si no ens aclareixen quins són aquests interessos i va-
lors d’Espanya. Si és el tema de la venda d’armes a Aràbia Saudí, l’interès i el 
valor que s’ha de defensar; si és l’atemptat ecològic que ha fet Repsol a l’Amazònia 
Equatoriana el que s’ha de defensar o la vulneració de drets a comunitats afrocolom-
bianes per part d’empreses vinculades a Agbar. 

Per tant, en el nostre cas no podem donar suport a res que s’hagi de fer un se-
guidisme i una identificació amb uns valors i uns interessos que no tenim gens clar 
quins són, si són els drets de la ciutadania de l’Estat espanyol, els de les empreses 
de l’Estat espanyol o quins en concret.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Segovia. És el torn del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Té la paraula el senyor Riera.

Carles Riera Albert

Gràcies, presidenta. Mirin, sabem, només aproximadament, perquè encara no 
hem tingut ocasió de votar-ho en referèndum, que aproximadament un 50 per cent 
de la població de Catalunya està a favor de la independència; ho sabem, no ho sabem 
exactament perquè encara no hem tingut, com deia, ocasió de votar-ho en referèn-
dum. Quan arribi aquell dia ho podrem saber d’una forma precisa i rigorosa.

Però sí que sabem, segons diuen totes les enquestes, absolutament totes, que més 
del 50 per cent de la població de Catalunya és contrària a la monarquia espanyola. 
Això ho sabem.

Sabem que més del 50 per cent de la població de Catalunya no està d’acord amb 
què hi hagin presos i preses polítiques a les presons o que hi hagin exiliats i exilia-
des polítiques a l’exterior. Això també ho sabem.
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D’altra banda, també sabem que més del 50 per cent de la població de Catalunya 
és partidària d’una solució democràtica al conflicte polític que hi ha entre Catalunya 
i l’Estat espanyol que passi pel dret a decidir. Tot això ho sabem.

Per tant, escolti’m, el Departament d’Exterior i les delegacions de Catalunya a 
l’exterior tenen l’obligació d’expressar aquesta realitat, perquè altrament no estari-
en expressant la pluralitat i la diversitat de la nostra societat des del punt de vista 
polític. 

Si la Generalitat vol representar realment la societat catalana no pot evitar, no 
pot obviar representar també aquesta realitat. Altrament, efectivament, tenen vostès 
raó, seria un Govern de la Generalitat que només actuaria de part, que només actu-
aria representant els interessos d’una part.

Per tant, en tot cas, mirin, la nostra discrepància amb la Generalitat i amb el 
Govern de la Generalitat és que considerem que no ho fa prou. En tot cas, la nos-
tra crítica seria per esperonar-la que ho fes més del que ho fa i amb més contun-
dència.

I, d’altra banda, el segon motiu que tenim per rebutjar aquesta proposta de reso-
lució, és que ens consta, i en tenim molts exemples, que hi han determinats grups 
polítics que actuen com a braç parlamentari de la fiscalia en una determinada opera-
ció d’Estat de judicialització de la política, per tal d’evitar-ne una solució democrà-
tica. I, evidentment, no serem còmplices d’aquestes males pràctiques.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Riera. És el torn del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya. Té la paraula el senyor Serrano.

Daniel Serrano Coronado

Gracias, presidenta. Cuando hablamos de transparencia no estamos hablando de 
un hecho opcional, sino que estamos hablando de una obligación jurídica que vincu-
la a todos los gobiernos de la nación española, y entre ellos, por supuesto, también 
todos y cada uno de los gobiernos autonómicos en sentido amplio. Y eso afecta y 
vincula también a todos los altos cargos que tiene la Generalitat de Cataluña, dentro 
del territorio español y fuera del territorio español. Y, por lo tanto, los delegados en 
el exterior no deben ser una excepción a ese ejercicio de transparencia obligatorio 
que tienen que llevar a cabo.

Es muy sorprendente que la agenda, por ejemplo, de los embajadores –los de 
verdad, los embajadores del Reino de España– sí que sea conocida por todo el mun-
do y que tengan la obligación de comparecer en el Congreso o en el Senado, a pe-
tición de algún grupo parlamentario, y aquí ni siquiera conozcamos la explicación 
de la agenda de los delegados de la Generalitat en el exterior, de lo que hacen allí. 
Es que es un derecho que tenemos los grupos parlamentarios no solamente los de 
la oposición, sino que es un derecho que tienen todos y cada uno de los ciudadanos, 
el conocer la agenda de los altos cargos públicos de la Generalitat de Catalunya. Es 
que parece mentira que tengamos que estar debatiendo sobre esta cuestión. Es una 
obligación y se ha de conocer. Y deben comparecer ya, aunque la moción no haga a 
este respecto mención, ya lo estuvimos debatiendo en un Pleno, han de comparecer 
aquí en el Parlamento de Catalunya para que rindan cuentas de lo que hacen en el 
exterior. Es que solo faltaba –solo faltaba. 

Y por supuesto que también deben abstenerse de realizar actividades en el ex-
terior que no se corresponden con las competencias que realmente tienen. Es que 
no tienen competencias en materia diplomática o de política exterior, eso es com-
petencia exclusiva del estado español, del Reino de España. Los delegados en el 
exterior de la Generalitat tienen funciones de promoción de la cultura, de la eco-
nomía catalana, de promoción de sus empresas, pero no de competencia desleal 
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al Reino de España. Es que es una vergüenza lo que sucede en el exterior, es una 
vergüenza. 

Y da la sensación de que el hecho de querer esas agendas es porque hay algo 
que ocultar. Porque se hace politiquilla en el exterior. Politiquilla de la de mentira, 
porque luego, además, sin ningún resultado. Es que no son recibidos ni por alcaldes 
de tercera en el exterior. Es ridículo en muchas ocasiones. Pero, por el hecho de ser 
ridículo, nosotros estamos muy interesados en conocer la actividad. Y por tanto cre-
emos que tienen la obligación de hacer ese ejercicio de transparencia. Abstenerse 
de hacer aquellas actividades y competencias que no son de su incumbencia legal, 
es decir, de sus atribuciones competenciales en función del marco legal vigente en 
estos momentos en el Reino de España.

Y, por supuesto, también compartimos que deban presentar al menos un informe 
anual sobre sus actividades. Insisto, solo faltaba –solo faltaba.

Respecto del cuarto punto. No lo vamos a apoyar, nos vamos a abstener. No 
porque no compartamos, efectivamente, que los señores Romeva y Maragall 
no deban ser reprobados, pero creemos que el señor Romeva ya va a tener una 
reprobación importante, que es una sentencia judicial dictada por el Tribunal 
Supremo. Esa va a ser su mayor reprobación. (Veus de fons.) Nos damos por sa-
tisfechos. 

Y el señor Maragall ya no está en el ejercicio de sus funciones, por lo tanto, 
como creemos que el punto cuarto carece de sentido, a nuestro entender, nos vamos 
a abstener. 

Pero sí, el señor Romeva va a tener su reprobación judicial por el Tribunal 
Supremo, y nos daremos por muy satisfechos. (Veus de fons.)

La presidenta

Gràcies, senyor Serrano. És el torn del Grup Parlamentari Republicà. Té la pa-
raula el senyor Wagensberg. Ah, no! La senyora Palacín –disculpi.

Mònica Palacín París

Moltes gràcies, presidenta. Bé, aquesta PR demostra un cop més l’obsessió del 
Grup Parlamentari de Ciutadans respecte a tot allò que, vist des d’una perspectiva 
democràtica, ens hauria, en lloc d’intentar contínuament la reprovació per part d’a-
quest grup parlamentari, doncs, de fer sentir orgullosos, orgulloses, com a ciutadans 
de Catalunya; que tinguem una institució, la qual intenta ser la finestra de Catalunya 
al món per poder fer captació d’empreses, també divulgació de la cultura catalana 
i, evidentment, també el rol de difusió de la tasca de les seves institucions. Sempre, 
com dic, des d’un punt de vista democràtic. 

Jo no tendeixo a utilitzar certes paraules perquè crec que no toquen, perquè 
hem de donar exemple, però ha sigut la mateixa diputada del Grup Parlamentari 
de Ciutadans que ha parlat d’«indecent». I per tant, indecent és l’actitud, en tot cas, 
d’algú que s’estimaria més no tenir acció exterior de Catalunya cap al món i, per 
tant, mantenir-nos tancats només a ordre i a paraigües de les polítiques de l’Estat 
espanyol, encara que això suposés que, tal com diuen les xifres anualment, doncs 
aquella captació de talent, d’inversió, no arribés al nostre país. Per tant, jo crec que 
és molt irresponsable, contínuament, intentar bloquejar l’acció internacional que es 
fa des de la Generalitat.

Pel que fa a la publicació de les agendes, pel que fa a la publicació de les activi-
tats que des de les delegacions es fan, formant part de les seves tasques, doncs, ja 
ho saben, la Generalitat ja publica l’agenda oficial. El que no publicarà, i és evident 
–i n’ha fet un comentari el senyor Pedret–, doncs són certes dades. Certes dades que, 
tal com marca la Llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, 
doncs no hi estan contemplades. Com per exemple, trucades de telèfon, mails parti-
culars, etcètera. Això, en tot cas –això, en tot cas–, sempre li poden demanar al se-
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nyor Borrell, que d’això en sap molt..., a l’hora de fer aquest seguiment de certs alts 
càrrecs de la Generalitat a l’exterior.

No és cap problema compartir informació. La conselleria d’Exteriors compareix, 
han comparegut els seus consellers i ho farà regularment, donant paraula a l’acció 
dels delegats i delegades a l’exterior. Per tant, jo crec que el problema no és que 
Ciutadans exigeixi transparència, és contínuament l’intent de bloqueig i la crítica de 
tot el que es dugui a terme. Per tant, quan es demana la compareixença del conseller 
i explica el Pla d’acció exterior parla en nom, evidentment, d’aquests delegats i dele-
gades exteriors i de les seves planificacions dels exercicis.

I per últim. Vostès reproven el conseller Ernest Maragall, el senyor..., i el conse-
ller Raül Romeva. El conseller Maragall aquí, en seu parlamentària, com a conseller,  
ja els ha pogut contestar tantes vegades com hagi sigut necessària. Inclús, avui ma-
teix, com a diputat els podria contestar encara coses. 

Però el que sí, realment –i em torno a acollir a la paraula que ha dit la diputada 
del Grup de Ciutadans– és una acció indecent, demanar la reprovació d’un diputat 
que tampoc, per molt que volgués, podria contestar-los, com ho va fer en el seu mo-
ment, quan era conseller, és al conseller Raül Romeva, pels motius que evidentment 
sap tothom.

I dir-li, doncs, al diputat del Subgrup del Partit Popular si ja sap realment quina 
serà la sentència. Això també és una actitud molt molt indecent.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Palacín. És el torn del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya. 
Té la paraula el senyor De Dalmases.

Glòria Freixa i Vilardell

M’he convertit.

La presidenta

(L’oradora riu.) Senyora Glòria Freixa.

Glòria Freixa i Vilardell

Bona tarda. Bé, en primer lloc, m’ha fet molta gràcia que es demani això de 
que hi hagi un control d’aquests delegats per part del Parlament, perquè ahir, que 
tornàvem a iniciar una mica tot el tema de les comissions, va venir el delegat de la 
Generalitat a Madrid i vostès van tenir l’oportunitat de fer-li moltes preguntes. I jo 
pensava que tornarien de vacances amb una idea ja de començar a construir en po-
sitiu la Catalunya que vostès creuen, però vam tornar a escoltar un seguit de des-
crèdits, un darrere l’altre, qüestionant tot tipus d’accions, comentaris, atribucions 
personals a aquest delegat. I va ser tan escandalós que vam acabar..., que el delegat 
va acabar demanat a la seva diputada que quina era la pregunta, perquè tenia un 
moment per fer un control i resulta que en lloc de fer aquest control, es va dedicar 
al debat habitual, va tornar a sortir l’article del president Torra, l’acció exterior, l’es-
cola catalana... De fet, és com un cúmul una altra vegada dels mateixos titulars de 
sempre, que jo esperava que aquest estiu haguessin tingut temps de modificar-los i 
renovar-los almenys.

Però, bé, no entraré novament en el debat sobre si s’ataca Espanya amb les ac-
cions a l’exterior, perquè, al final, amb les accions a l’exterior de la Generalitat el 
que es fa és defensar els interessos de tots els catalans. 

Si això vostès ho consideren un atac a Espanya, i els serveix de titular, doncs 
endavant. Ho poden seguir dient. Ara bé, si tenen un mínim d’interès en saber què 
és el que realment fan les oficines de la Generalitat a l’exterior, poden consultar el 
web, poden mirar on s’especifica el Pla 2019-2022, un total de quaranta-un objectius 
operatius sectorials, amb els seus corresponents mecanismes d’avaluació.
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El pla dota el Govern de les eines necessàries per situar Catalunya i el seu projec-
te de futur en el context de l’agenda global. Catalunya pretén reforçar les seves rela-
cions amb la Unió Europea i amb la resta del món i els organismes internacionals, 
i continua compromesa –encara que digui que no– amb els objectius de l’Agenda 
2030 per al desenvolupament sostenible.

No sé per què no es plantegen aquest debat respecte a la resta d’oficines a l’exte-
rior de les comunitats autònomes per part del seu partit a Madrid?

Les nostres competències en aquesta matèria estan blindades per l’Estatut de 
Catalunya, que és llei orgànica i, per tant, blinda, per dir-ho d’alguna manera, les 
delegacions del Govern, i així ho diu expressament el seu article 192. 

L’Estatut té dues disposicions, a les quals abans ja m’he referit. Una, sobre la 
projecció internacional de les organitzacions de Catalunya. I una que assenyala que 
la competència de la Generalitat és promoure, incentivar, impulsar, col·laborar i un 
llarg etcètera. I aquesta és la funció que ha de fer el Govern i la Generalitat.

De fet, si ens van impugnar un estatut en tot allò que van poder, un estatut re-
ferendat pel poble de Catalunya i passat pel Congrés dels Diputats, no creuen que 
si aquest article fos sospitós del que sigui no estaria impugnat i mort? Em sembla 
que sí.

Haurien de reflexionar, perquè, al final, tot allò que va bé per Catalunya aca-
ba anant bé per Espanya. Per tant, podrien reconèixer, almenys, d’una vegada, que 
aquesta acció exterior la podrien prendre en positiu.

Sobre la publicació de l’agenda, ja ho han dit la resta de grups. A banda de que 
no està especificat com a obligació a la Llei 19/2004, si bé per part del Consell de 
Transparència i també de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades hi ha unes 
apreciacions sobre la publicació de les agendes, que hi ha un informe que especifica 
el que s’ha de publicar, la companya, la diputada dels republicans ja ha especificat 
que tot allò que s’ha de publicar està publicat. Quan vulguin ho poden consultar 
al web.

Sobre el Ministeri d’Exteriors, que parlava vostè. Clar, vull dir, vostè diu que 
s’hauria de demanar explicacions de què fa el delegat de la Generalitat a l’exterior. 
Jo penso que el que haurien de fer també és demanar explicacions de què fa el seu 
Ministeri d’Exteriors a l’exterior. Perquè, com deia bé la meva companya, sí que 
són vostès titulars a tots els diaris estrangers, que si es dediquessin a llegir algu-
na cosa més que els diaris de Madrid, veurien que és un escàndol en tota regla el 
que està fent el seu Ministeri d’Exteriors. Per tant, jo crec que podrien treballar 
en la direcció correcta, que seria mirar de millorar la penosa imatge espanyola a 
l’exterior.

I ja, per acabar, parlar de reprovar el diputat Romeva..., bé, ja he vist per on va 
la línia d’aquest any. Ahir ens van demanar com van entrar els presos a les pre-
sons, ensenyaven fotografies amb uns cotxes normals, ens demanen tot el dia quin 
règim de visites tenen. Bé, totes aquestes són les seves preocupacions perquè no 
volen assegurar que sigui una presó provisional justa en cap cas, sinó que vostès 
el que volen és un escarni públic, i ara, inclús, reprovar-lo. I, aquí, no ens hi tro-
baran.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Freixa. Acabat el torn d’intervencions, passem a votacions? 
(Veus de fons.) Ah, disculpi, senyora Beltrán. Sí, per què em demana la paraula?

Susana Beltrán García

Demanar per contradiccions, per l’ús del terme «indecent».
(Veus de fons.)

La presidenta

Sí, té la paraula un parell de minuts.
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Susana Beltrán García

Sí, contestant a la diputada d’Esquerra Republicana. Quan m’he referit al terme 
«indecent» m’estava referint que quan nosaltres, com a diputats representants dels 
ciutadans de Catalunya, ens han donat emparament, que això vol dir que el Govern 
de la Generalitat tenia l’obligació de donar aquesta informació i no l’ha donat, nos-
altres creiem que això és indecent. 

Creiem que és indecent quan nosaltres estem demanant una informació i resulta 
que el Govern ens està mentint. I és una indecència per a tots els catalans, tant per als 
que els voten a vostès, com per als que en voten a nosaltres, perquè la ciutadania de 
Catalunya té dret a saber la veritat. I els representants de Catalunya, del Govern, tenen 
l’obligació d’explicar aquí al Parlament de Catalunya el que han fet i el que estan fent.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyora Beltrán. Sí, senyor Pedret, per què em demana la paraula?

Ferran Pedret i Santos

Per demanar votació separada. Entenc que es deduïa de l’explicació que he fet de 
la nostra posició, però, per si de cas, nosaltres voldríem que es votés el punt primer 
i el punt tercer, per una banda, i el segon i el quart, per una altra.

La presidenta

Els altres grups estan d’acord amb aquesta votació per separat? Senyora Segovia...

Susanna Segovia Sánchez

Sí, jo demanaria la votació separada del 3.

La presidenta

El 3 també. Sí, senyor Serrano? Fem la votació separada de tots els punts, 
d’acord?

Passem a votar el punt número 1.
Vots a favor?
9 vots a favor.
Vots en contra?
12 vots en contra.
Queda rebutjat aquest punt.
Punt número 2.
Vots a favor?
7 vots a favor.
Vots en contra?
12 vots en contra.
Abstencions?
2 abstencions.
Queda rebutjat aquest punt.
Punt número 3.
Vots a favor?
9 vots a favor.
Vots en contra?
11 vots en contra.
Abstencions?
1 abstenció.
Queda rebutjat el punt número 3.
Punt número 4.
Vots a favor?
6 vots a favor.
Vots en contra?
12 vots en contra.
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Abstencions?
3 abstencions.
Queda rebutjat el punt número 4.
Sent l’últim punt de l’ordre del dia, queda aixecada la sessió.

La sessió s’aixeca a les quatre de la tarda i tres minuts.
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