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Sessió 9, dijous 14 de febrer de 2019

Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

ORDRE DEL D IA

1. Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants. Tram. 
202-00017/12. GP de Ciutadans. Nomenament de la Ponència (text presentat: BOPC 
100, 18).

2. Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants. 
Tram.202-00017/12. GP de Ciutadans. Acord de la comissió sobre les comparei-
xences.

2.1. Proposta d’audiència en comissió del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels de-
nunciants. Tram. 352-00103/12. GP Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 
de la proposta.

2.2. Proposta d’audiència en comissió del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants. Tram. 352-00134/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.3. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants. Tram. 352-00154/12. GP de Junts per Catalunya. Debat i votació 
de la proposta.

2.4. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Transparència Interna-
cional amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants. Tram. 352-00104/12. GP Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació de la proposta.

2.5. Proposta d’audiència en comissió del fiscal superior de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants. Tram. 
352-00105/12. GP Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.6. Proposta d’audiència en comissió del president del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de 
protecció dels denunciants. Tram. 352-00106/12. GP Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la proposta.

2.7. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del Treball amb 
relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denun-
ciants. Tram. 352-00107/12. GP Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
proposta.

2.8. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació a la 
Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants. Tram. 
352-00108/12. GP Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.9. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de 
protecció dels denunciants. Tram. 352-00109/12. GP Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la proposta.
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2.10. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la cor-
rupció i de protecció dels denunciants. Tram. 352-00110/12. GP Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.11. Proposta d’audiència en comissió de Maria Eugènia Gay, degana del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la cor-
rupció i protecció dels denunciants. Tram. 352-00111/12. GP Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la proposta.

2.12. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de l’Advoca-
cia de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de 
protecció dels denunciants. Tram. 352-00135/12. GP de Ciutadans. Debat i votació 
de la proposta.

2.13. Proposta d’audiència en comissió de Helen Darbishire, representant d’Access 
Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de pro-
tecció dels denunciants. Tram. 352-00121/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de 
la proposta.

2.14. Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, representant de Más De-
mocracia, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de pro-
tecció dels denunciants. Tram. 352-00122/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de 
la proposta.

2.15. Proposta d’audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en prevenció 
de blanqueig de capitals, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrup-
ció i de protecció dels denunciants. Tram. 352-00123/12. GP de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.

2.16. Proposta d’audiència en comissió de Rafael Rubio, professor de dret constitucio-
nal, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants. Tram. 352-00124/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.17. Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comis-
sió Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra 
la corrupció i de protecció dels denunciants. Tram. 352-00125/12. GP de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta.

2.18. Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, advocada de l’Estat, amb 
relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denun-
ciants. Tram. 352-00126/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.19. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la fundació Hay Derec-
ho amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels 
denunciants. Tram. 352-00127/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.20. Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor de dret i 
expert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació a la Proposició de llei 
de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants. Tram. 352-00128/12. GP 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.21. Proposta d’audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb relació a la Pro-
posició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants. Tram. 352-
00129/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.22. Proposta d’audiència en comissió de David Velázquez Vioque, advocat expert en 
compliment normatiu (compliance), amb relació a la Proposició de llei de lluita contra 
la corrupció i de protecció dels denunciants. Tram. 352-00130/12. GP de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta.

2.23. Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic de dret 
mercantil d’ESADE i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de lluita 
contra la corrupció i de protecció dels denunciants. Tram. 352-00131/12. GP de Ciu-
tadans. Debat i votació de la proposta.
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2.24. Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret 
mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert en governança, amb relació a la 
Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants. Tram. 
352-00132/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

2.25. Proposta d’audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert en gover-
nança, amb relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció 
dels denunciants. Tram. 352-00133/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de la pro-
posta.

2.26. Proposta d’audiència en comissió del síndic de greuges amb relació a la Propo-
sició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants. Tram. 352-
00151/12. GP de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

2.27. Proposta d’audiència en comissió de Simona Levi, representant d’Xnet, amb 
relació a la Proposició de llei de lluita contra la corrupció i de protecció dels denun-
ciants. Tram. 352-00152/12. GP de Junts per Catalunya. Debat i votació de la pro-
posta.

2.28. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió de Ga-
rantia del Dret d’Accés a la Informació Pública amb relació a la Proposició de llei de 
lluita contra la corrupció i de protecció dels denunciants. Tram. 352-00153/12. GP de 
Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

3. Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat.

Tram.202-00022/12. GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP Socialistes i Units 
per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem, SP de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent. Nomenament de la Ponència (text presentat: BOPC 118, 10).

4. Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat. Tram.202-00022/12. GP de Junts per Catalunya, GP Republicà, GP So-
cialistes i Units per Avançar, GP de Catalunya en Comú Podem, SP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent. Acord de la comissió sobre les compareixences 
(text presentat: BOPC 118, 10)

4.1. Proposta d’audiència en comissió del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit com-
petencial de la Generalitat. Tram. 352-00112/12. GP Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la proposta.

4.2. Proposta d’audiència en comissió del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat. Tram. 352-00149/12. GP de Ciutadans. Debat i vota-
ció de la proposta.

4.3. Proposta d’audiència en comissió del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit com-
petencial de la Generalitat. Tram. 352-00380/12. GP de Junts per Catalunya. Debat i 
votació de la proposta.

4.4. Proposta d’audiència en ponència del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat. Tram. 352-00392/12. GP Republicà. Debat i votació 
de la proposta.

4.5. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Transparència Inter-
nacional amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en 
l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00113/12. GP Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la proposta.

4.6. Proposta d’audiència en comissió del fiscal superior de Catalunya amb relació a 
la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat. Tram. 352-00114/12. GP Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la proposta.
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4.7. Proposta d’audiència en comissió del president del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors 
en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00115/12. GP Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la proposta.

4.8. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Foment del Treball amb 
relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit com-
petencial de la Generalitat. Tram. 352-00116/12. GP Socialistes i Units per Avançar. 
Debat i votació de la proposta.

4.9. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació a la 
Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la 
Generalitat. Tram. 352-00117/12. GP Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació 
de la proposta.

4.10. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels aler-
tadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00118/12. GP Socialistes 
i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

4.11. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels 
alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00119/12. GP Socia-
listes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

4.12. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catala-
na de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de protecció integral 
dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00390/12. GP de 
Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4.13. Proposta d’audiència en comissió de Maria Eugènia Gay, degana del Col·legi de 
l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels 
alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00120/12. GP Socia-
listes i Units per Avançar. Debat i votació de la proposta.

4.14. Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi de l’Advocacia 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors 
en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00150/12. GP de Ciutadans. De-
bat i votació de la proposta.

4.15. Proposta d’audiència en comissió de Helen Darbishire, representant d’Access 
Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors 
en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00136/12. GP de Ciutadans. De-
bat i votació de la proposta.

4.16. Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, representant de Más De-
mocracia, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en 
l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00137/12. GP de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta.

4.17. Proposta d’audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en prevenció 
de blanqueig de capitals, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels 
alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00138/12. GP de Ciu-
tadans. Debat i votació de la proposta.

4.18. Proposta d’audiència en comissió de Rafael Rubio, professor de dret consti-
tucional, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en 
l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00139/12. GP de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta.

4.19. 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 integral 
dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00140/12. GP de 
Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

4.20. Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, advocada de l’Estat, amb 
relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit compe-
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tencial de la Generalitat. Tram. 352-00141/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

4.21. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la fundació Hay Derec-
ho amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat. Tram. 352-00142/12. GP de Ciutadans. Debat i vota-
ció de la proposta.

4.22. Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor de dret i 
expert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació a la Proposició de llei 
de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 
352-00143/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

4.23. Proposta d’audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb relació a la 
Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la 
Generalitat. Tram. 352-00144/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

4.24. Proposta d’audiència en comissió de David Velázquez Vioque, advocat expert en 
compliment normatiu («compliance»), amb relació a la Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00145/12. 
GP de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

4.25. Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic de dret 
mercantil d’ESADE i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de pro-
tecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-
00146/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

4.26. Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret 
mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert en governança, amb relació a la 
Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la 
Generalitat. Tram. 352-00147/12. GP de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

4.27. Proposta d’audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert en go-
vernança, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en 
l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00148/12. GP de Ciutadans. Debat 
i votació de la proposta.

4.28. Proposta d’audiència en comissió de Jaume Asens Llodrà, director de l’Àrea 
de Drets de la Ciutadania, Participació i Transparència de l’Ajuntament de Barcelo-
na, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat. Tram. 352-00250/12. GP de Catalunya en Comú Po-
dem. Debat i votació de la proposta.

4.29. Proposta d’audiència en comissió de Rosa Maria Sánchez Sánchez amb relació 
a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial 
de la Generalitat. Tram. 352-00251/12. GP de Catalunya en Comú Podem. Debat i vo-
tació de la proposta.

4.30. Proposta d’audiència en ponència de Rosa Maria Sànchez Sànchez, directora 
de serveis d’anàlisi de l’Oficina per la Transparència i Bones Pràctiques, amb relació 
a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial 
de la Generalitat. Tram. 352-00403/12. GP Republicà. Debat i votació de la proposta.

4.31. Proposta d’audiència en comissió de Maria del Mar Giménez-Salinas Botella, 
directora de l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de l’Ajuntament de Barce-
lona, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àm-
bit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00252/12. GP de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la proposta.

4.32. Proposta d’audiència en comissió de Joan Llinares Gómez, responsable de l’Ofi-
cina Antifrau del Govern Valencià, amb relació a la Proposició de llei de protecció in-
tegral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00253/12. 
GP de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

4.33. Proposta d’audiència en comissió de Joan Llinares Gómez, director de l’Agèn-
cia per la prevenció i la Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valencia-
na amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
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competencial de la Generalitat. Tram. 352-00379/12. GP de Junts per Catalunya. De-
bat i votació de la proposta.

4.34. Proposta d’audiència en ponència de de Joan Llinares, director de l’Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, amb relació 
a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial 
de la Generalitat. Tram. 352-00394/12. GP Republicà. Debat i votació de la proposta.

4.35. Proposta d’audiència en comissió de Simona Levy, cofundadora de Xarxanet, 
amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit com-
petencial de la Generalitat. Tram. 352-00254/12. GP de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la proposta.

4.36. Proposta d’audiència en ponència de Simona Levi, representant de la plataforma 
Xnet, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat. Tram. 352-00338/12. SP de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la proposta.

4.37. Proposta d’audiència en comissió de Simona Levi, representant de la plataforma 
XNet, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àm-
bit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00378/12. GP de Junts per Catalunya. 
Debat i votació de la proposta.

4.38. Proposta d’audiència en ponència de Simona Levi, representant de la platafor-
ma XNet, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en 
l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00400/12. GP Republicà. Debat i 
votació de la proposta.

4.39. Proposta d’audiència en comissió de David Fernández, coordinador de Llums 
i taquígrafs, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors 
en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00339/12. GP de Catalunya en 
Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

4.40. Proposta d’audiència en comissió de Gemma Calvet, directora de l’Agència de 
Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 
352-00340/12. GP de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la proposta.

4.41. 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 integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 
352-00395/12. GP Republicà.

4.42. Proposta d’audiència en comissió d’Itziar González i Virós, exregidora del dis-
tricte de Ciutat Vella de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00381/12. 
GP de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4.43. Proposta d’audiència en ponència d’Itziar González i Virós, alertadora del dis-
tricte de Ciutat Vella de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció in-
tegral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00396/12. 
GP Republicà. Debat i votació de la proposta.

4.44. Proposta d’audiència en comissió de Martí Olivella, representant de Parlament 
Ciutadà, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en 
l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00382/12. GP de Junts per Catalu-
nya. Debat i votació de la proposta.

4.45. Proposta d’audiència en ponència de Martí Olivella, representant de Parlament 
Ciutadà, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en 
l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00402/12. GP Republicà. Debat i 
votació de la proposta.

4.46. Proposta d’audiència en comissió d’Ana Garrido Ramos, extècnic de joventut de 
l’Ajuntament de Boadilla del Monte (Madrid) i testimoni de la Fiscalia Anticorrupció en 
el Cas Gürtel, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors 
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en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00383/12. GP de Junts per Ca-
talunya. Debat i votació de la proposta.

4.47. Proposta d’audiència en comissió de Juli Ponce Solé, professor de dret adminis-
tratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00384/12. 
GP de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4.48. Proposta d’audiència en comissió de Manuel Villoria Mendieta, professor de 
ciència política de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei 
de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 
352-00385/12. GP de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4.49. Proposta d’audiència en comissió d’Agustí Cerrillo Martínez, catedràtic de dret 
administratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 
352-00386/12. GP de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4.50. Proposta d’audiència en comissió de Clara Velasco Rico, professora de dret 
administratiu de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-
00387/12. GP de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4.51. Proposta d’audiència en comissió del síndic de greuges amb relació a la Propo-
sició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Genera-
litat. Tram. 352-00388/12. GP de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4.52. Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Comissió de Ga-
rantia del Dret d’Accés a la Informació Pública amb relació a la Proposició de llei de 
protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-
00389/12. GP de Junts per Catalunya. Debat i votació de la proposta.

4.53. Proposta d’audiència en ponència del secretari de Transparència i Govern Obert 
amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat. Tram. 352-00391/12. GP Republicà. Debat i votació 
de la proposta.

4.54. Proposta d’audiència en ponència de Rosa Maria Pérez, cap d’àrea de Legislació 
i Assumptes Jurídics de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. 
Tram. 352-00393/12. GP Republicà. Debat i votació de la proposta.

4.55. Proposta d’audiència en ponència de Luis Gonzalo Segura, alertador de l’exèr-
cit espanyol, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors 
en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00397/12. GP Republicà. Debat 
i votació de la proposta.

4.56. Proposta d’audiència en ponència d’Antoine Deltour, alertador de Luxemburg, 
amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat. Tram. 352-00398/12. GP Republicà. Debat i votació 
de la proposta.

4.57. Proposta d’audiència en ponència de Maite Carol, alertadora de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit com-
petencial de la Generalitat. Tram. 352-00399/12. GP Republicà. Debat i votació de la 
proposta.

4.58. Proposta d’audiència en ponència de Pamela Bartlett Quintanilla, assistent en 
transparència i democràcia del Grup Verd - Aliança Lliure Europea al Parlament Euro-
peu, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat. Tram. 352-00401/12. GP Republicà. Debat i votació 
de la proposta.

4.59. Proposta d’audiència en ponència d’Anna Meyers, directora de Whistleblowing 
International Network, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels 
alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00404/12. GP Repu-
blicà. Debat i votació de la proposta.



CAERIT 9
14 de febrer de 2019

Dossier 8

4.60. Proposta d’audiència en ponència d’Eva Joly, eurodiputada, escriptora, exma-
gistrada i exassessora en programes d’anticorrupció al Govern de Noruega, amb rela-
ció a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial 
de la Generalitat. Tram. 352-00405/12. GP Republicà. Debat i votació de la proposta.

4.61. Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Digiwhist - The Digital 
Whistleblower, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors 
en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00406/12. GP Republicà. Debat 
i votació de la proposta.

4.62. Proposta d’audiència en ponència de Paul Stephenson, consultor de Public Con-
cern at Work, amb relació a la Proposició de llei de protecció integral dels alertadors 
en l’àmbit competencial de la Generalitat. Tram. 352-00407/12. GP Republicà. Debat 
i votació de la proposta.

5. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre el Programa català de refugi. Tram. 356-00242/12. GP de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de compareixença d’Alberto Semidey Viloria, representant de l’Associació 
de Jubilats de Veneçuela, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència perquè informi sobre la situació dels jubilats de Veneçuela residents a 
Catalunya. Tram. 356-00244/12. Susana Beltrán García, del GP de Ciutadans. Debat 
i votació de la sol·licitud de compareixença.

7. Sol·licitud de compareixença de Manel Vila i Motlló, director general de Coopera-
ció al Desenvolupament, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals 
i Transparència perquè informi sobre les accions de la Generalitat per a garantir el 
compliment de la Resolució 797/XI, sobre el suport a les vies legals i segures d’accés 
al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de circulació. Tram. 356-00279/12. 
GP de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre el Pla Europa. Tram. 356-00287/12. Ferran Pedret i Santos, del GP Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença del director general de Relacions Institucionals i amb 
el Parlament davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transpa-
rència perquè informi sobre l’activitat d’aquesta direcció. Tram. 356-00288/12. Susa-
na Beltrán García, del GP de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença.

10. Sol·licitud de compareixença del responsable del fitxer de dades personals «Ca-
talans i catalanes residents a l’exterior», del Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Instituci-
onals i Transparència sobre la procedència i el tractament de les dades personals del 
dit fitxer. Tram. 356-00297/12. Blanca Victoria Navarro Pacheco, del GP de Ciutadans. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de Cooperació de 
Catalunya davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia perquè informi sobre el document Propostes de les organitzacions i persones exper-
tes de la societat civil per a l’elaboració del Pla director de cooperació 2019-2022. Tram. 
356-00300/12. Susana Beltrán García, del GP de Ciutadans, Ferran Pedret i Santos, 
del GP Socialistes i Units per Avançar, Susanna Segovia Sánchez, del GP de Catalu-
nya en Comú Podem, Carles Riera Albert, del SP de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre l’Euroregió Pirineus Mediterrània. Tram. 356-00305/12. GP Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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13. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Relacions Exteriors davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi 
sobre la Comunitat de Treball dels Pirineus. Tram. 356-00306/12. GP Socialistes i 
Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença d’una representació del Centre Delàs d’Estudis per 
la Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència 
perquè informi sobre les activitats i les propostes del Centre. Tram. 356-00316/12. 
Francesc de Dalmases i Thió, del GP de Junts per Catalunya, Ruben Wagensberg 
Ramon, del GP Republicà, Ferran Pedret i Santos, del GP Socialistes i Units per Avan-
çar, Susanna Segovia Sánchez, del GP de Catalunya en Comú Podem, Carles Riera 
Albert, del SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’entitat Stop Mare Mortum 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre les polítiques migratòries amb relació a l’acollida i el respecte als drets 
humans. Tram. 356-00319/12. GP Republicà, GP de Junts per Catalunya, GP de Ca-
talunya en Comú Podem, SP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

16. Sol·licitud de compareixença del ministre de Foment davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre els motius pels 
quals s’ha impedit salpar el vaixell de Proactiva Open Arms per a fer tasques de rescat 
i ajuda humanitària al Mediterrani central. Tram. 356-00320/12. GP Republicà, GP de 
Junts per Catalunya, GP de Catalunya en Comú Podem, SP de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

17. Sol·licitud de compareixença d’Òscar Camps, director de Proactiva Open Arms, 
davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre les polítiques migratòries relacionades amb les tasques de rescat i ajuda 
humanitària al Mediterrani central. Tram. 356-00331/12. GP Republicà, GP de Junts 
per Catalunya, GP de Catalunya en Comú Podem, SP de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

18. Proposta de resolució de suport a l’expresident del Brasil Lula da Silva. Tram. 250-
00436/12. GP Republicà. Debat i votació (text presentat: BOPC 189, 64).

19. Proposta de resolució sobre la situació política a Veneçuela. Tram. 250-00476/12. 
GP de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució (text presentat: BOPC 
206, 38).

20. Proposta de resolució de suport a les dones afectades per esterilitzacions for-
çades al Perú. Tram.250-00505/12. Francesc de Dalmases i Thió, juntament amb un 
altre diputat del GP de Junts per Catalunya, Ruben Wagensberg Ramon, del GP Re-
publicà, Ferran Pedret i Santos, del GP Socialistes i Units per Avançar, Susanna Se-
govia Sánchez, del GP de Catalunya en Comú Podem, Carles Riera Albert, del SP de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació (text presentat: 
BOPC 212, 42).
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Proposta de resolució de suport a l’expresident del Brasil Lula da 
Silva
250-00436/12

PRESENTACIÓ: RUBEN WAGENSBERG RAMON, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP ERC

Reg. 19998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.10.2018

A la Mesa del Parlament
Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari Republicà, Rut Ribas i Martí, 
diputada del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de 
suport a l’expresident del Brasil Lula da Silva, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
A l’Amèrica Llatina, s’ha estès com a pràctica habitual el lawfare, la intervenció 

jurídico-política per tal de derrocar els governs que busquen rescatar la sobirania 
nacional dels seus pobles. En diferents països observem com les forces neoliberals 
utilitzen el sistema jurídic per desprestigiar forces polítiques dirigents i per inhabili-
tar-les electoralment. Un bon exemple és Brasil, que ha parit una persecució política 
cap als dirigents polítics d’esquerres.

Des del mes d’abril, l’expresident Lula da Silva està empresonat a (la seu de la 
Polícia Federal de) Curitiba, condemnat a 12 anys de presó per càrrecs de corrupció 
passiva i blanqueig de capitals. Davant la inexistència d’una evidència material que 
confirmi aquestes acusacions i després que el jutge d’apel·lació Rogerio Favreto hagi 
concedit la petició d’habeas corpus i ordenat la seva posada en llibertat, decisions 
que han estat bloquejades en dues ocasions, constatem que l’expresident brasiler és 
un pres polític.

També veiem amb preocupació les eleccions presidencials de 2018, on no s’ha 
permès que Lula da Silva es presenti com a candidat, tot i el requeriment del Comitè 
de Drets Humans de les Nacions Unides.

Aquesta institució, que supervisa el compliment del Pacte Internacional de Drets 
Civils i Polítics per part dels estats signataris, té caràcter legalment vinculant a 
Brasil, ja que l’estat és part del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, i mit-
jançant el Decret número 6494/2009 incopora al seu ordenament intern el Protocol 
Facultatiu del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, fet que implica el reco-
neixement de la competència del Comitè de Drets Humans de Nacions Unides en 
aquesta matèria.

El Comitè de Drets Humans ha dictat mesures provisionals sobre el cas per pre-
servar els drets a la participació política de Lula da Silva i prevenir qualsevol dany 
irreparable als seus drets. Aquestes mesures, segons el Comitè, han d’aplicar-se i 
mantenir-se en tant que l’organisme examina el cas i adopta una decisió sobre el 
fons de la qüestió, és a dir, en tant que es pronuncia sobre l’existència o no d’una 
vulneració de drets humans.

Concretament, el Comitè ha sol·licitat a Brasil que prengui totes les mesures ne-
cessàries per assegurar que Lula da Silva pot gaudir i exercir els seus drets polítics 
mentre és a presó, com a candidat a les eleccions presidencials de 2018, incloent 
l’accès apropiat als mitjans de comunicació i als membres del seu partit polític. En 
aquesta línia, el Comitè també ha demanat a Brasil que no l’impedeixi presentar-se 
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com a candidat a les eleccions fins que no es resolguin els recursos presentats davant 
dels tribunals en procediments judicials justos.

No obstant això, el Tribunal Superior Electoral (TSE) ha negat al candidat la 
possibilitat de presentar-se a les eleccions.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Mostra el seu suport i solidaritat al Comité de Solidaridad Internacional en 

Defensa de Lula y de la Democracia en Brasil, en tant que exigeix l’alliberament de 
l’expresident Lula da Silva així com exigeix el dret del poble brasiler a escollir els 
seus propis representants.

2. Considera internacionalment exigible el compliment de les mesures provisio-
nals adoptades pel Comitè de Drets Humans de les Nacions Unides, en què insta a 
Brasil a permetre la candidatura de Lula da Silva.

3. Es compromet a donar suport a les iniciatives ciutadanes i dels ens locals a 
favor de la sensibilització de la ciutadania catalana vers la defensa dels drets i lliber-
tats de l’expresident Lula da Silva.

Palau del Parlament, 22 d’octubre de 2018
Ruben Wagensberg Ramon, portaveu a la CAERIT; Rut Ribas i Martí, diputa-

da, GP ERC
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Punt 19 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la situació política a Veneçuela
250-00476/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 21634 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.11.2018

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, David Mejía Ayra, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presenta la Propuesta de resolución sobre la situación 
política en Venezuela, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior, 
Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Venezuela está atravesando una fuerte crisis económica. La fuerte caída del pre-

cio del petróleo desde 2014 ha tenido un importante impacto negativo en la econo-
mía venezolana, altamente dependiente del sector petrolífero. Además, las políticas 
económicas del régimen bolivariano de Hugo Chávez y posteriormente, de Nicolás 
Maduro y han resultado en expropiaciones de tierras, industrias y empresas, por lo 
que la producción industrial se encuentra en mínimos históricos. Además a esta cri-
sis económica se le suma una profunda crisis política e institucional.

El Gobierno de Hugo Chávez llevó a cabo una importante persecución de la opo-
sición política y un recorte de derechos y libertades fundamentales en el país. El 
Gobierno de Nicolás Maduro ha ido aún más allá, torciendo la legalidad y la consti-
tucionalidad de Venezuela para aferrarse al poder. Tras las elecciones parlamentari-
as de 2015 en las que la oposición obtuvo su mayoría en la Asamblea Nacional, Ni-
colás Maduro vio amenazar su poder por la capacidad de la Asamblea Nacional para 
legislar en su contra y decidió crear una Asamblea Constituyente de forma paralela 
a la cámara baja que dejara a ésta sin capacidad legislativa. Además, Venezuela se 
sitúa entre los países con mayores niveles de corrupción, ocupando el lugar 169 en la 
lista de 180 países que elabora cada año Transparencia Internacional. De hecho, va-
rios antiguos altos cargos del Gobierno venezolano han sido acusados recientemente 
en Estados Unidos de organización criminal y blanqueo de capitales, incluidos so-
bornos por adjudicaciones de contratos a la empresa Petróleos de Venezuela, S. A. 
(PVSA). Asimismo, la Audiencia Nacional también está investigando actualmente 
en España a la antigua cúpula de PVSA dentro de la misma trama.

Esto es particularmente grave teniendo en cuenta que la mayor parte de las im-
portaciones al país se realizan a través de la Administración, lo que está resultando 
en una importante escasez de alimentos de primera necesidad, medicamentos, e in-
cluso afecta al suministro de servicios básicos como el agua o la electricidad. Como 
resultado, el 82 % de los hogares venezolanos vive en situación de pobreza, mientras 
que un tercio de la población come menos de tres veces al día.

La situación es tan grave que la conflictividad social se ha disparado, haciendo 
de Venezuela uno de los países más peligrosos del mundo y generando una impor-
tante crisis humanitaria en el país. Esto está provocando un éxodo de venezolanos 
sin precedentes. Sin embargo, el Gobierno de Nicolás Maduro se niega a aceptar 
abrir un canal humanitario para que la ayuda internacional entre en Venezuela, afir-
mando que se trataría de una maniobra para interferir en los asuntos internos del 
país.

Al tratarse Venezuela de un país tan cercano cultural, histórica y socialmente a 
España, debemos liderar los esfuerzos necesarios para avanzar hacia una solución 
para esta situación e impulsar planes de acogidas específicos para que los que han 
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abandonado Venezuela y residen en España se puedan integrar en la sociedad, y en 
este sentido, las Comunidades Autonomas son las encargadas de ofrecer asistencia 
y servicios en materia de integración, por ello, en virtud del artículo 138 del Esta-
tuto de Autonomía, la Generalitat de Cataluña debe impulsar medidas para que los 
que han abandonado Venezuela y residen en España de Venezuela tengan una buena 
integración social y económica en la sociedad.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
1. El Parlament condena la dictadura del régimen de Nicolás Maduro en Ve-

nezuela, que está causando una crisis económica, política y humanitaria y que está 
expulsando a millones de venezolanos de su país.

2. El Parlament insta al Gobierno de la Generalitat de Cataluña a impulsar un 
plan de acogida especifico para los que han abandonado Venezuela y residen en Es-
paña con la finalidad de impulsar la integración sociolaboral de los mismos.

3. El Parlament insta el Gobierno de la Generalitat de Cataluña a establecer las 
medidas necesarias para que mientras persista el impago de las pensiones de los 
pensionistas de Venezuela que residen en Cataluña, los afectados puedan acceder 
a los servicios y los sistemas de ayudas sociales que garanticen los niveles básicos.

Palacio del Parlamento, 14 de noviembre de 2018
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; David Mejía Ayra, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució de suport a les dones afectades per 
esterilitzacions forçades al Perú
250-00505/12

PRESENTACIÓ: FRANCESC DE DALMASES I THIÓ, JUNTAMENT AMB UN 

ALTRE DIPUTAT DEL GP JXCAT, RUBEN WAGENSBERG RAMON, DEL GP 

ERC, FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP PSC-UNITS, SUSANNA SEGOVIA 

SÁNCHEZ, DEL GP CATECP, CARLES RIERA ALBERT, DEL SP CUP-CC

Reg. 22409 i 23692 / Admissió a tràmit parcial: Mesa del Parlament, 26.11.2018

A la Mesa del Parlament
Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Josep 
Maria Forné i Febrer, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya Ruben 
Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència del Grup Parlamentari Republicà, Ferran Pedret i Santos, por-
taveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna Segovia Sánchez, por-
taveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Carles Riera Albert, portaveu a 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent sobre en suport a les dones afectades per les esterilit-
zacions forçades al Perú, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència.

Exposició de motius
Durant els anys 1996-200, prop de 300.000 dones andines varen ser esterilitza-

des a la força a Perú mitjançant el Programa Nacional de Planificación Familiar y 
Salud Reproductiva del Govern d’Alberto Fujimori.

Havent tingut coneixement d’aquesta situació i de l’exigència de Veritat, Justícia 
i Reparació per a les dones indígenes esterilitzades a la força, el Parlament de Ca-
talunya resol el següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Se solidaritza amb les dones afectades per l’esterilització forçada i amb la seva 

exigència de Veritat, Justícia i Reparació.
2. Constata la necessitat que el poder judicial actuï amb la deguda diligència 

per investigar i sancionar els que van vulnerar els drets sexuals i reproductius de 
les dones indígenes. A més, demana que continuï reben denúncies de les víctimes 
i que tots els casos recollits siguin incorporats en el procés de judicialització. Això 
ha estat recomanat per organismes internacionals com la Comissió Interamericana 
de Drets Humans, el Comitè per a l’Eliminació de totes les formes de discriminació 
contra la Dona (2014), el Comitè per a l’Eliminació de Discriminació Racial (2016) 
i l’Examen Periòdic Universal - Nacions Unides (2017), instant a l’estat adoptar les 
mesures necessàries per assegurar que investiguin el cas d’esterilització forçada i es 
dugui a terme sense demores, de manera exhaustiva i vetlli perquè els responsables 
siguin degudament castigats i les víctimes tinguin accés a una reparació adequada.

3. Manifesta la conveniència que la Taula de Treball sobre Esterilitzacions For-
çades, instal·lada pel Ministeri de Justícia, el 28 de setembre, en el marc del compli-
ment del Pla Nacional de Drets Humans, estableixi compromisos concrets per aten-
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dre les demandes de reparació integral i justícia proposades per les organitzacions 
d’afectades i les organitzacions de drets humans.

4. Dona suport a la demanda d’una Política de Reparació Integral que contem-
pli programes de reparacions en salut, reparacions col·lectives, reparacions econò-
miques, entre d’altres, segons el que va recomanar la Sindicatura de Greuges en els 
informes Nº 7 i 27 des de l’any 1998.

5. [...].
6. Demana valorar la possibilitat de comptar amb una comissió de pèrits exper-

tes en temes de gènere i interculturalitat que permetin donar més elements per com-
prendre el context que van viure i viuen les dones afectades per les esterilitzacions 
forçades en l’actualitat. Recordem que el fiscal superior, Dr. Luis Landa va recoma-
nar a la Sra. Fiscal Marcelita Gutiérrez, que es prengui en compte un informe de 
Medicina Forense sobre els casos d’esterilització forçada.

7. Sol·licita que es reconeguin les organitzacions de dones afectades i a les enti-
tats defensores els seus propis mecanismes de defensa mitjançant els quals puguin 
presentar proves de l’afectació i de les seqüeles que aquest delicte ha deixat en les 
comunitats i en la salut física i mental de les dones. En aquest sentit, saludem totes 
les iniciatives provinents de la societat civil encaminades a sumar a la demanda de 
veritat, justícia i reparació de les dones afectades per les esterilitzacions forçades.

8. Reclama que es brindin les garanties necessàries per protegir les defensores 
i defensors dels drets humans de les dones afectades, així com a les lidereses i les 
seves organitzacions.

9. Saluda la denúncia penal formalitzada per la Segona Fiscalia Penal Suprapro-
vincial contra Alberto Fujimori Fujimori, els seus exministres de salut i alts fun-
cionaris, per la comissió del delicte de lesions greus seguides de mort i altres, com 
greus violacions als drets humans, en el cas esterilitzacions Forçades.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2018
Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la CAERIT; Josep Maria Forné i Fe-

brer, diputat, GP JxCat. Ruben Wagensberg Ramon, GP ERC; Ferran Pedret i San-
tos, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; Carles Riera Albert, 
SP CUP-CC, portaveus a la CAERIT

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 23692 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.12.2018

A la Mesa del Parlament
Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Josep 
Maria Forné i Febrer, diputat del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Ruben 
Wagensberg Ramon, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència del Grup Parlamentari Republicà, Ferran Pedret i Santos, por-
taveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susanna Segovia Sánchez, por-
taveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, Carles Riera Albert, portaveu a 
la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència del Subgrup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, comuniquen a 
la Mesa del Parlament que han advertit l’errada següent en la proposta de resolució 
(tram. 250-00505/12) presentada el 21.11.18 i amb número de registre 22409.
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On hi diu: 
«5. Demana que el Registre de Víctimes d’Esterilitzacions Forçades (REVIES-

FO),  creat el 2015, garanteixi de manera efectiva l’accés de les afectades a la defen-
sa pública (denúncia i acompanyament legal). Cal assenyalar que, de 5758 dones ins-
crites al REVIESFO, a la data només s’han interposat 417 denúncies. Considerem 
que aquesta defensa pública ha de ser integral, amb accés a un Servei Integral de Sa-
lut especial i als Centres d’Emergència de la Dona del Ministeri de la Dona (MIMP) 
per una atenció integral i intercultural en salut i acompanyament psicosocial.»

Hi ha de dir: 
«5. Manifesta la importància que el Registre de Víctimes d’Esterilitzacions For-

çades (REVIESFO), creat el 2015, garanteixi de manera efectiva l’accés de les afec-
tades a la defensa pública (denúncia i acompanyament legal). Cal assenyalar que, de 
5758 dones inscrites al REVIESFO, a la data només s’han interposat 417 denúncies. 
Considerem que aquesta defensa pública ha de ser integral, amb accés a un Servei 
Integral de Salut especial i als Centres d’Emergència de la Dona del Ministeri de 
la Dona (MIMP) per una atenció integral i intercultural en salut i acompanyament 
psicosocial.»

On hi diu: 
«6. Demana valorar la possibilitat de comptar amb una comissió de pèrits ex-

pertes en temes de gènere i interculturalitat que permetin donar més elements per 
comprendre el context que van viure i viuen les dones afectades per les esterilitza-
cions forçades en l’actualitat. Recordem que el fiscal superior, Dr. Luis Landa va re-
comanar a la Sra. Fiscal Marcelita Gutiérrez, que es prengui en compte un informe 
de Medicina Forense sobre els casos d’esterilització forçada.»

Hi ha de dir: 
«6. Creu necessari comptar amb una comissió de pèrits expertes en temes de gè-

nere i interculturalitat que permetin donar més elements per comprendre el context 
que van viure i viuen les dones afectades per les esterilitzacions forçades en l’actua-
litat. Recordem que el fiscal superior, Dr. Luis Landa va recomanar a la Sra. Fiscal 
Marcelita Gutiérrez, que es prengui en compte un informe de Medicina Forense so-
bre els casos d’esterilització forçada.»

On hi diu: 
«7. Sol·licita que es reconeguin les organitzacions de dones afectades i a les en-

titats defensores els seus propis mecanismes de defensa mitjançant els quals puguin 
presentar proves de l’afectació i de les seqüeles que aquest delicte ha deixat en les 
comunitats i en la salut física i mental de les dones. En aquest sentit, saludem totes 
les iniciatives provinents de la societat civil encaminades a sumar a la demanda de 
veritat, justícia i reparació de les dones afectades per les esterilitzacions forçades.»

Hi ha de dir: 
«7. Constata la necessitat que es reconeguin les organitzacions de dones afecta-

des i a les entitats defensores els seus propis mecanismes de defensa mitjançant els 
quals puguin presentar proves de l’afectació i de les seqüeles que aquest delicte ha 
deixat en les comunitats i en la salut física i mental de les dones. En aquest sentit, 
saludem totes les iniciatives provinents de la societat civil encaminades a sumar a 
la demanda de veritat, justícia i reparació de les dones afectades per les esterilitza-
cions forçades.»

Palau del Parlament, 29 de novembre de 2018
Francesc de Dalmases i Thió, portaveu a la CAERIT; Josep Maria Forné i Fe-

brer, diputat, GP JxCat. Ruben Wagensberg Ramon, GP ERC; Ferran Pedret i San-
tos, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP; Carles Riera Albert, 
SP CUP-CC, portaveus a la CAERIT
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