
INTERVENCIÓ DE MIQUEL ICETA EN EL DEBAT SOBRE 

LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULAR SOBRE 

EL CONTRACTE AMB LA CONSULTORIA 

‘INDEPENDENT DIPLOMAT’, Parlament, 8.05.2014 

Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats 

De forma molt breu fixaré la posició del grup socialista 

sobre la moció presentada pel grup popular referida al 

contracte subscrit amb Independent Diplomat i la necessitat 

de millorar la transparència i rigor en aquest tipus de 

contractes i la voluntat de conèixer el contingut de 

l’assessorament rebut i les gestions desenvolupades per 

compte de la Generalitat. 

Així, doncs, ens abstindrem en els punts 1, 2 a, 2 e i 3, i 

votarem en contra del punt 2 f de la moció. I per això 

demanem la votació separada d’aquests punts. 

Sense entrar en el detall concret d’aquest contracte, volem 

donar suport als criteris de major transparència proposats 

pel grup popular, ens abstindrem pel que fa a les 

reprovacions, i votarem en contra del tancament de les 

oficines de la Generalitat a l’exterior. 

Nosaltres no ens oposem ni a l’acció exterior de la 

Generalitat ni a que el Govern compti amb el millor 

assessorament possible. Som força crítics en com es fan 



algunes coses però no ens volem confondre amb aquells 

que, senzillament, no volen que la Generalitat actuï a 

l’exterior. Tot i que, certament, algunes actuacions són 

equivocades i fins i tot n’hi ha de temeràries. 

De fet, vull aprofitar aquest debat per oferir de forma 

totalment desinteressada algun bon consell en relació al 

que anomenem col·loquialment ‘procés’. 

Saben vostès que molta gent està preocupada per la 

relació de Catalunya amb la Unió Europea com a 

conseqüència d’un procés independentista. Els socialistes 

catalans no volem de cap de les maneres posar en risc la 

nostra continuïtat a la Unió Europea. No en volem sortir ni 

que sigui cinc minuts. Alguns tenen molta pressa per 

ocupar escons al Parlament Europeu però la seva deriva 

ens acabaria portant a perdre’ls de cop. 

Permetin-me que els llegeixi una opinió de pes al respecte. 

“Jurídicament, un Estat que es crea de nou fruit d’una 

secessió d’un altre, ha de demanar l’ingrés als organismes 

internacionals perquè perd els drets i deures que tenia en 

formar part de l’Estat predecessor”. 

Repeteixo la cita: 

“Jurídicament, un Estat que es crea de nou fruit d’una 

secessió d’un altre, ha de demanar l’ingrés als organismes 



internacionals perquè perd els drets i deures que tenia en 

formar part de l’Estat predecessor”. 

Segueixo citant: 

“A nivell de la Unió Europea, la resposta jurídica dels 

tractats de la Unió no ens és precisament favorable. Però 

no és només una qüestió jurídica. Més enllà dels tractats hi 

ha una realitat política que no podem obviar. Els Estats de 

la Unió Europea no estan disposats a alterar el model de 

construcció i equilibri polític europeu. Per ells, obrir la porta 

a Catalunya seria un antecedent problemàtic per a França, 

Itàlia, Alemanya... Si el món es creés ara, una Catalunya 

independent seria viable, però ja està creat i les 

interdependències són les que són”. 

Qui parla no és un expert a sou del ministre Margallo. Es 

tracta de la opinió, que en aquest cas compartim 

plenament, del president de la Comissió d’Afers Exteriors 

del Congrés dels Diputats, de Josep Antoni Duran Lleida. 

Posats a donar consells, he llegit que alguns estan ja 

treballant sobre el projecte de Constitució catalana. No 

tenim el text encara però sembla que Esquerra 

Republicana de Catalunya ja comença a fer-hi aportacions. 

La primera sembla ser que la Constitució Catalana hauria 

de tenir una clàusula de reunificació per afavorir la futura 



adhesió d’altres territoris de parla catalana, avui part 

d’Espanya i França. 

Jo els demanaria prudència. No sé si saben que l’article 4 

punt 2 del Tractat de la Unió Europea estableix: “La Unió 

respectarà la igualtat dels Estats membres davant dels 

Tractats, així com la seva identitat nacional, inherent a les 

estructures fonamentals polítiques i constitucionals 

d’aquests, també pel que fa a l’autonomia local i regional. 

Respectarà les funcions essencials de l’Estat, especialment 

les que tenen per objecte garantir la seva integritat 

territorial, mantenir l’ordre públic i salvaguardar la seguretat 

nacional”. 

Subratllo la garantia de la integritat territorial. La Unió 

Europea mai no podria acceptar un nou Estat membre que 

tingués una Constitució que amenacés directament la 

integritat territorial d’altres Estats membres. 

Més prudència i més enteniment. Deixin-se aconsellar pels 

que en saben. Ni frivolitats ni ocurrències. Alguns que volen 

córrer molt recorden aquells pobres hàmsters condemnats 

a girar en un roda que els deixa permanentment clavats al 

mateix lloc. Això sí, més cansats. No cometem el mateix 

error. 

Gràcies, senyora presidenta, senyores i senyors diputats. 


