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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 26 d'abril de 2018, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 4 abstencions del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 vots en contra del grup municipal C's, 3 vots
en contra del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU, 1 abstenció del grup
municipal d'ICV-EUiA i 1 vot a favor del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord
següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE CONVERGÈNCIA I
UNIÓ, ERC I PEL REGIDOR NO ADSCRIT EN SUPORT DEL CONSELL DE
DIPLOMÀCIA PÚBLICA DE CATALUNYA (DIPLOCAT)
Atès que fa uns que lamentablement va deixar d’existir oficialment el consorci del Diplocat,
un organisme que ha estat molt útil per a la societat catalana, com també pel món municipal.
Atès que cal denunciar que el govern espanyol del PP, partit absolutament minoritari a
Catalunya, decideixi si cal o no mantenir el Diplocat, quan des d’aquest es nega que el
consorci tingués com a objectiu difondre el projecte independentista.
Atès que recordem que el Diplocat estava format per institucions públiques, com la
Generalitat de Catalunya, les batllies de Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i Vielha e
Mijaran, entitats de l’àmbit financer i empresarial com la Federació Catalana de Caixes
d’Estalvis, el Consell de les cambres de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya, la
PIMEC, Foment del Treball Nacional, entitats de l’àmbit social, sindical i esportiu, com la
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, CCOO, l’UGT, el FCBarcelona,
universitats, escoles de negocis i centres acadèmics.
Atès que Diplocat ha estat un consorci format per molts organismes i entitats del nostre país,
que ha potencia la imatge de Catalunya, els seus recursos i la seva potencialitat amb un èxit
indiscutible en tots els terrenys, com ha estat per exemple l’increment espectacular de les
nostres exportacions.
Atès que els ex-treballadors i ex-treballadores del Diplocat han fet públic un comunicat
centrat en els onze punts que reproduïm tot seguit:
1. Discrepem del fet que sigui el govern del PP, partit minoritari a Catalunya, qui
s’autoerigeixi en jutge per valorar la possible ‘necessitat’ o utilitat per a Catalunya
d’una entitat com Diplocat, una valoració que és absolutament subjectiva i pròpia de
règims autoritaris. Correspon al Govern de Catalunya decidir si Catalunya ha de
disposar d’una entitat com Diplocat, que per altra banda té equivalents similars a
diversos països del món.
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2. Recordem que Diplocat és una institució que des del 2012 treballa amb l’objectiu de
vetllar per la imatge i el prestigi de Catalunya i les seves institucions, entitats i actius
arreu del món. És, a més, una institució hereva del Patronat Català Pro Europa (1982)
i del Patronat Catalunya Món (2007). Per tant, difícilment pot haver estat creada amb
‘finalitats secessionistes’. Aprofitem també per recordar que Diplocat no té res a veure
amb les Delegacions de Catalunya a l’exterior, una confusió que ha estat molt habitual
els darrers mesos, més enllà del fet que hi hem col·laborat puntualment.
3. Discrepem de la consideració que ‘l’única finalitat’ de Diplocat tingui a veure amb el
procés secessionista. Durant l’any 2017, sense anar més lluny, Diplocat va organitzar
debats sobre diplomàcia municipal i sobre polítiques d’integració dels refugiats; va
organitzar projectes a l’estranger relacionats amb l’energia verda, la 4a revolució
industrial i la gestió del territori urbà; va donar suport a la internacionalització de la
festa de Sant Jordi; va portar una exposició sobre Pere Casaldàliga a Sao Paulo; va
donar suport a la publicació d’un estudi sobre la comunitat de gitanos catalans a
França; va continuar atorgant beques per fer estudis internacionals a l’estranger; i va
lliurar el premi PIMEC-DIPLOCAT 2017 a una empresa de noves tecnologies
aplicades, entre d’altres actuacions.
4. Recordem que les activitats destinades a explicar la situació política de Catalunya a
l’exterior sovint s’han organitzat a petició d’universitats i think tanks estrangers
interessats per Catalunya. Fem constar que Diplocat ha explicat en aquestes jornades a
l’exterior la voluntat majoritària dels ciutadans de Catalunya d’exercir el dret a
decidir, però mai no ha pres partit a favor o en contra de la independència. Aquest era,
a més, el mandat específic del Ple de Diplocat. És per aquest motiu que, a banda
d’acadèmics diversos, Diplocat ha assumit les despeses i convidat a persones que
s’oposen obertament al procés sobiranista. En les jornades organitzades a l’estat
espanyol, sempre s’ha convidat tots els partits a prendre-hi part, donant lloc algun cop
a taules en què la majoria era clarament contrària a la secessió.
5. En la resta de les nostres activitats, inclòs el programa de visitants internacionals, hem
seguit el mateix criteri, que és garantir la pluralitat d’opinions, tot donant veu tant a
partidaris com a contraris del referèndum i la independència de Catalunya. Totes les
delegacions que ens han visitat han tingut l’opció de reunir-se amb els diferents partits
que tenen representació parlamentària, així com amb entitats de la societat civil
diverses i plurals, des de l’ANC fins a Societat Civil Catalana. Destaquem que els
partits que ara defensen l’aplicació del 155 (Ciutadans, PP, PSC) i, per tant, l’extinció
de Diplocat, han participat regularment en les activitats de l’entitat.
6. Fem constar que és precisament aquesta aposta clara i decidida per la pluralitat, amb
l’oportunitat de sentir totes les veus i de reunir-se amb totes les parts implicades, la
que ha fet que es valori la feina de Diplocat i hagi estat lloada públicament en
repetides ocasions. Aquestes lloances inclouen les de diputats i eurodiputats de tot
l’espectre polític, tinguin major o menor simpatia per la causa catalana, a més
d’acadèmics de prestigi internacional.
7. Considerem que el govern espanyol s’extralimita en les seves funcions, fins i tot en
les que li atorga l’article 155 de manera excepcional, i vulnera l’article 2 de la pròpia
constitució a l’hora de suprimir una entitat com Diplocat, un consorci públic-privat
totalment legal i legítim, amb trenta-nou membres que representen la societat catalana
de manera àmplia i transversal. L’article 155 no habilita l’estat a dissoldre organismes
autonòmics, ja que les mesures han de ser temporals i no definitives.
8. Creiem que allò que molesta al govern espanyol i a determinades persones no és una
possible deriva independentista de Diplocat, que no és certa i mai no hauria estat
acceptada pels membres del Consorci, sinó que es parli de Catalunya a l’estranger fora
dels circuits previstos i controlats pels poders de l’estat espanyol, el seu ministeri
d’exteriors i les seves ambaixades.
9. Animem els trenta-nou membres del Consorci integrats a Diplocat a expressar de
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manera pública la seva posició en referència al tancament de l’entitat i a mostrar el
seu rebuig si, com l’assemblea d’ex-treballadors que signa aquest comunicat,
consideren que es tracta d’una mesura injusta, arbitrària i contrària als interessos de
Catalunya i la seva societat civil.
10. Demanem al futur govern de Catalunya que torni a crear Diplocat o una entitat
similar, ja que ha demostrat a bastament ser una eina d’internacionalització dels
valors i les potencialitats del país útil i eficaç.
11. Finalment, no podem evitar lamentar que la Generalitat de Catalunya, obligada a
executar la liquidació de Diplocat per mandat del govern espanyol, hagi aplicat
criteris purament administratius a l’hora d’acomiadar-ne els treballadors i els hagi
regatejat les indemnitzacions que els corresponien en un acomiadament improcedent.
El Ple ACORDA
Primer.- MANIFESTAR la nostra adhesió i suport als ex-treballadors i ex-treballadores de
Diplocat, i el comunicat que han fet públic, tot valorant la seva bona feina, plural i transversal
en bé de Catalunya i la seva ciutadania.
Segon.- DENUNCIAR un cop més la injusta i antidemocràtica aplicació de l’article 155,
que d’una manera arbitrària i del tot contrària als interessos de Catalunya i la seva societat,
ens han deixat sense el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat), una eina tan
important com els fets demostren.
Tercer.- REITERAR-NOS en les peticions contemplades en el comunicat que suscrivim, i
demanar al futur Govern de Catalunya que torni a crear Diplocat o una entitat similar, com a
eina bàsica d’internacionalització dels valors i potencialitats de Catalunya.
Quart.- COMUNICAR aquest acord al MH President del Parlament de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, al col·lectiu d’ex-treballadors i ex-treballadores
del Diplocat, a totes les entitats que formaven part del consorci del Diplocat, així com també
a les entitats municipalistes ACM i FMC a la Delegación del Gobierno a Barcelona."
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

La Secretària General

Vist i plau
L’Alcalde,

Aurora Corral García

Carles Escolà Sánchez

