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COMISSIÓ D’ASSUMPTES SOCIALS i DRETS HUMANS 
Dijous, 5 d’octubre de 2017. Sala Verda. 

Avui horabaixa la Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del 

Parlament, ha debatut conjuntament dues Proposicions no de llei relatives a 
Veneçuela les quals han estat aprovades.  
 

La primera proposició, presentada pel Grup Parlamentari Mixt relativa a la 

declaració de solidaritat amb el poble de Veneçuela, ha estat defensada per 

Xavier Pericay, i ha estat aprovada amb la redacció següent: 

 

El Parlament de les Illes Balears  

1. Expressa la seva solidaritat amb el poble de Veneçuela, que sofreix amb crues 

a les greus conseqüències d'aquesta crisi política, econòmica i social.  

2. Insta el Govern d'Espanya a requerir del Govern de Veneçuela la preservació 

del benestar, la seguretat i la qualitat de vida dels seus ciutadans, així com el 

respecte a la Constitució i la es lleis de la República.  

3. Insta el Govern d'Espanya a requerir del Govern de Veneçuela el compliment 

del Conveni Interamericano de Seguretat Social en relació amb el pagament de 

les pensions, a fi de salvaguardar els drets legítims dels ciutadans balears 

pensionats a Veneçuela, així com els de els veneçolans que resideixen en la 

nostra comunitat. 

 
La segona proposició, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a la 
situació de Veneçuela, ha estat defensada per la diputada Sandra 
Fernández, i ha estat aprovada amb la redacció següent: 

 

El Parlament de les Illes Balears: 

1a. Reitera la seva solidaritat amb els ciutadans de Veneçuela i la seva 

preocupació per la situació econòmica, social i política que viu el país i 

expressa una gran preocupació per la situació a Veneçuela, i per la greu crisi 

institucional a partir de l'anul·lació de les competències de l'Assemblea 

Nacional.  

http://xip.parlamentib.es/scripts/getFile.ashx?nomCat=RGE&idReg=107471&camp=high
http://bit.ly/2y2PMYv
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1b. Mostra una especial preocupació per la deterioració dels valors 

democràtics a Veneçuela a partir de la convocatòria per part del seu 

president d'una Assemblea Nacional Constituent (ACN).  

1c. Condemna els actes de violència contra la població civil a partir d'aquesta 

convocatòria.  

1d. Recorda que aquestes decisions no contribueixen a la normalització 

institucional i a la necessària cooperació entre els poders de l'Estat per fer 

front a la greu crisi, no solament humanitària, sinó també política, econòmica 

i social que s'està vivint a Veneçuela.  

1e.  Reafirma el seu compromís amb la defensa de la separació de poders i el 

respecte a l'Estat de Dret, base de tota democràcia, i mostra la seva solidaritat 

amb l'Assemblea Nacional Veneçolana, que ha de tenir garantida la capacitat 

d'actuar amb autonomia, en el desenvolupament de la seva labor legítima.  

1f.  Insisteix en el seu convenciment que solament un diàleg urgent, inclusiu 

i basat en el sincer reconeixement mutu dels diferents actors polítics i de les 

institucions, amb les seves competències i atribucions, serà efectiu per 

solucionar els problemes de Veneçuela, i permetrà avançar en la consecució 

de la pau social i l'estabilitat política i institucional, amb tot el dret a la 

democràcia i al respecte als Drets Humans. Apostant per mesures que 

promoguin la democràcia, el diàleg i el retrobament entre els veneçolans 

com a única via per a la solució de la greu situació que travessa el país i que, 

de manera urgent, són requerides per la societat veneçolana.  

2 El Parlament dels Illes Balears insta el Govern de l'Estat que traslladi al 

Govern de Veneçuela i a l'Assemblea Nacional Veneçolana aquest acord i:  

2a- Exhorti el Govern veneçolà que assumeixi les seves responsabilitats amb 

la finalitat d'aconseguir el respecte de la democràcia i el diàleg efectiu entre 

els poders de l'Estat, garantint de manera efectiva la separació de poders i 

l'Estat de Dret, les llibertats, els principis democràtics, i els Drets Humans, 

així com la convocatòria d'eleccions previstes per l'ordenament jurídic i 

constitucional del país.  

2b- Continuï impulsant en col·laboració amb els diferents actors 

internacionals i regionals la recerca de solucions, que garanteixin el 
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compliment dels principis democràtics. I de manera especial, doni suport a 

aquelles iniciatives que tenen com a objectiu contribuir a l'establiment d'un 

diàleg sincer i democràtic com a garantia d'una solució estable de la situació 

per la qual travessa Veneçuela.  

2c- Traslladi la plena disponibilitat de les institucions de les Illes Balears per 

col·laborar amb Veneçuela a l'hora de pal·liar els efectes de la crisi per la 

qual travessa el país.  

2d- Exigeixi al Govern veneçolà la immediata liberalització de tots els 

presos polítics. 

 
Intervencions 
Al torn de fixació de posicions han intervingut els parlamentaris següents: 

Carlos Saura (Podem Illes Balears), Margalida Capellà (MÉS per Mallorca), 

Maria Antònia Sureda (El Pi-Proposta de les Illes Balears), Josep Castells 

(MÉS per Menorca) i Conxa Obrador (Socialista).  

 

Votacions 
Exhaurit el debat s’ha procedit a la votació d’ambdues iniciatives separades per 

punts, amb el resultat següent. 

 

PNL Mixt-Ciutadans: 
Punt 1 i 2.- Aprovats per 11 vots a favor i 2 abstencions. 

Punt 3.- Aprovat per assentiment. 

 

PNL Popular 
Punt 1a.- Aprovat per 9 vots a favor, 2 en contra i 2 abstencions. 

Punt 1b.- Aprovat per 9 vots a favor i 4 en contra. 

Punt 1c.- Aprovat per 9 vots a favor i 4 en contra. 

Punt 1d.- Aprovat per 10 vots a favor i 3 en contra. 

Punt 1e.- Aprovat per 9 vots a favor i 4 en contra. 

Punt 1f.- Aprovat per 11 vots a favor i 2 abstencions. 

Punt 2a.- Aprovat per 10 vots a favor i 3 en contra. 
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Punt 2b.- Aprovat per 10 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions. 

Punt 2c.- Aprovat per 10 vots a favor i 3 abstencions. 

Punt 2d.- Aprovat per11 vots a favor i 2 abstencions. 

 

Ordre del dia 
Àudio de la Comissió 
 

 

 
 
 
 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/cordredia.asp?CFSessio=11880
https://youtu.be/wdVOPqjmLwY

	COMISSIÓ D’ASSUMPTES SOCIALS i DRETS HUMANS

