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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE Cs SOBRE EL MAL ÚS DEL DINER PÚBLIC 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a  

1. Adoptar les mesures normatives i/o administratives pertinents per tal 

d’assegurar que la representació exterior del Govern recaigui únicament en 

membres del Govern, i no en ex presidents o qualsevol altra figura política.  

Rebutjat: 34 vots a favor (Cs i PPC) i 96 en contra (JxSí, PSC, CSQP i 

CUP) 

2. Elaborar una normativa que reguli els viatges exteriors dels ex presidents, del 

President i dels consellers del Govern de la Generalitat que fixi clarament que 

l’objectiu d’aquests viatges ha de ser la promoció econòmica i cultural de 

Catalunya i que inclogui, com a mínim, el retiment de comptes del Govern en 

seu parlamentària i el cost, la composició de les comitives, la durada i les 

activitats que s’hi han dut a terme. 

Rebutjat: 34 vots a favor (Cs i PPC), 71 en contra (JxSí i CUP) i 25 

abstencions (PSC i CSQP) 

3. Presentar anualment en seu parlamentària un informe sobre el cost, la 

composició de les comitives, la durada i les activitats que s’hi ha dut a terme 

en els viatges a l’exterior pels ex presidents, pel President i per tots els 

consellers del Govern de la Generalitat. 

Rebutjat: 59 vots a favor (Cs, PSC, CSQP i PPC) i 71 en contra (JxSí i 

CUP) 

4. Executar les partides pressupostàries del pressupost vigent, d'acord amb les 

necessitats reals, especialment les destinades als serveis socials bàsics per als 

ciutadans, com ara els d’educació, sanitat, benestar social i seguretat 

ciutadana. 

(Transacció amb esmena 1 de JxSi)  

Aprovat: 110 vots a favor (JxSí, Cs, PSC i PPC) i 20 abstencions (CSQP i 

CUP) 

 

5. Amb l’objectiu d’evitar l’ús partidista del diner públic,  

a) Reduir un 75%  les partides destinades a publicitat, difusió i campanyes 

institucionals i establir una regulació que comprengui els criteris d’atribució 
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dels mitjans que reben aquesta publicitat, així com els motius per posar en 

marxa campanyes institucionals, la seva durada i els objectius que es 

persegueixen.  

Rebutjat: 34 vots a favor (Cs i PPC), 83 en contra (JxSí, CSQP, CUP i 

1 del PSC) i 13 abstencions (PSC) 

b) Incloure, a la Guia de xarxes socials de la Generalitat que estableix els 

criteris per a un bon ús d'aquestes xarxes per part dels perfils institucionals 

de la Generalitat, l'ús estrictament institucional de tots els seus perfils 

oficials en les xarxes socials i no reflectir-hi en cap moment l’activitat 

privada o partidista dels consellers.  

(Transacció amb esmena 2 de JxSi) 

Aprovat: 130 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) 

6. Racionalitzar l’administració pública catalana, amb la finalitat de disminuir les 

estructures polítiques i administratives innecessàries i destinar l’import 

resultant d’aquest estalvi a la prestació dels serveis socials essencials per als 

ciutadans. En aquest sentit, el Govern procedirà a:  

a) Implementar un pla de racionalització de les administracions locals. 

Rebutjat: 34 vots a favor (Cs i PPC), 86 en contra (JxSí, PSC i CUP) i 10 

abstencions (CSQP) 

b) Suprimir o fusionar entitats autònomes i administratives, entitats 

autònomes comercials i financeres, entitats de dret públic, societats 

mercantils, consorcis i fundacions del perímetre públic de la Generalitat. 

Rebutjat: 34 vots a favor (Cs i PPC), 96 en contra (JxSí, PSC, CSQP i 

CUP) 

c) No crear en un període de com a mínim tres anys cap entitat autònoma o 

administrativa, entitat autònoma comercial i financera, entitat de dret 

públic, societat mercantil, consorci o fundació. 

Rebutjat: 34 vots a favor (Cs i PPC), 96 en contra (JxSí, PSC, CSQP i 

CUP) 

d) Reduir un 10% les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat. 

Rebutjat: 54 vots a favor (Cs, CSQP, PPC i CUP), 61 en contra (JxSí) 

i 15 abstencions (PSC) 
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e) Reduir un 50% el nombre de llocs reservats al personal de confiança 

(personal eventual) de la Generalitat.  

Rebutjat: 47 vots a favor (Cs, PSC i PPC), 71 en contra (JxSí i CUP) i 

11 abstencions (CSQP) 

f) Reduir un 75% les partides destinades a: atencions protocol ·làries i 

representatives; organització de reunions, conferències i cursos; estudis i 

dictàmens; treballs tècnics; altres treballs realitzats per persones físiques o 

jurídiques; publicacions; i dietes i gratificacions extraordinàries. 

Rebutjat: 33 vots a favor (Cs i PPC), 71 en contra (JxSí i CUP) i 25 

abstencions (PSC i CSQP) 

 

7. Reorientar l'activitat de l'Institut d'Estudis de l'Autogovern a millorar 

l’autogovern de la Generalitat de Catalunya dins del marc constitucional i 

estatutari. 

(Esmena 3 del PP) 

Rebutjat: 47 vots a favor (Cs, PSC i PPC), 71 en contra (JxSí i CUP) i 

11 abstencions (CSQP) 
 

8. Publicitar l'agenda individual de tots els alts càrrecs del Govern i altres alts 

càrrecs del sector públic dependent de la Generalitat, incloent no solament els 

actes públics, sinó també les reunions, actes o contactes (fins i tot telefònics o 

per correu electrònic) que l'alt càrrec, en l'exercici de les seves funcions, 

mantingui amb qualsevol persona, entitat o organització que actuï amb la 

voluntat d'influir en qualsevol actuació pròpia de l'exercici de les seves 

responsabilitats. 

(Esmena 5 del PP) 

 

Rebutjat: 34 vots a favor (Cs i PPC), 71 en contra (JxSí i CUP) i 25 

abstencions (PSC i CSQP) 
 

9. Garantir l'accés senzill i immediat a les agendes personals d'alts càrrecs, a 

través de la web de cada institució, departament o ens públic, mitjançant una 

pestanya específica, visible i accessible des de la pàgina de "inici" d'aquesta 

web. 

(Esmena 6 del PP) 
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10 . Realitzar en el termini de tres mesos els canvis informàtics i reglamentar is 

necessaris per poder donar compliment a tots els punts anteriors. 

(Esmena 7 del PP) 

 

Rebutjat: 47 vots a favor (Cs, PSC i PPC), 71 en contra (JxSí i CUP) i 

11 abstencions (CSQP) 

 


