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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 LA PUBLICITAT INSTITUCIONAL (tram. 

302-00207/13) * 

 

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 

 Garantir la transparència i el control parlamentari de la publicitat institucional 

per aclarir els criteris utilitzats en la seva contractació. 

(ACCEPTADA ESMENA NÚM. 1, DE MODIFICACIÓ, DEL GP ERC) 

 Realitzar el rendiment de comptes anual en seu parlamentària en relació amb la 

publicitat institucional de la Generalitat. El primer rendiment de comptes es 

durà a terme durant la primera quinzena de febrer de 2023.  

(TRANSACCIÓ DE L’ESMENA NÚM. 2, DE MODIFICACIÓ, DEL GP ERC 

AMB EL TEXT ORIGINAL) 

Aprovats: Per unanimitat (132 vots a favor)   

 

 Establecer un rendimiento de cuentas con carácter trimestral de la Comissió 

Assessora sobre la Publicitat Institucional para dar explicaciones ante la 

Comisión de Control de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals de la 

justificación y los criterios aplicados al proceso de distribución de la publicidad 

institucional. 

Rebutjat: 58 vots a favor (PSC-Units, Vox, ECP, Cs, PPC i diputat no adscrit) i 

74 vots en contra (ERC, JxCat, CUP i un diputat del PSC-Units) 

 

 Fijar un criterio objetivo a la hora de otorgar el volumen de subvención que 

esté ligado al número de lectores, oyentes o televidentes del medio de 

comunicación subvencionado y, por lo tanto, a la capacidad real del mismo de 

llegar a la ciudadanía, garantizando en todo caso que llega tanto a las 

audiencias minoritarias como mayoritarias, en cualquiera de los tres idiomas 

cooficiales.  

Rebutjat: 41 vots a favor (PSC-Units, Cs, PPC i diputat no adscrit), 80 vots en 

contra (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 10 abstencions (Vox) 
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 Someter la propuesta de subvenciones de publicidad institucional a votación del 

resto de grupos parlamentarios ante la Comisión de Control de la Corporació 

Catalana de Mitjans Audiovisuals antes de su otorgamiento.  

Rebutjat: 10 vots a favor (Cs, PPC i diputat no adscrit), 112 vots en contra 

(PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) i 10 abstencions (Vox) 

 

 Establir com a requisit en les bases per a la concessió de subvencions no tenir 

resolucions judicials contràries en matèria laboral. 

(ACCEPTADA ESMENA NÚM. 1, DE MODIFICACIÓ, DEL GP SOCIALISTES 

I UNITS PER AVANÇAR) 

Aprovat: 59 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP, Cs, PPC i diputat no adscrit), 

34 vots en contra (ERC i un diputat de JxCat) i 39 abstencions (JxCat i Vox) 

 

 Revisar con carácter previo a la adjudicación de la subvención pública el 

contenido de las campañas que se hagan de publicidad institucional para velar 

por la defensa de los valores democráticos de nuestro Estado de Derecho, y 

para evitar campañas antidemocráticas como, por ejemplo, las realizadas 

contra el bilingüismo, evitando el uso de la publicidad institucional como 

herramienta política partidista.  

Rebutjat: 21 vots a favor (Vox, Cs, PPC, diputat no adscrit i un diputat d’ECP) i 

111 vots en contra (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP i CUP) 

 

 Agrupar totes les partides de publicitat, difusió i campanyes institucionals i de 

mitjans de comunicació social, que actualment es troben repartides entre 14 

Departaments i Presidència fins a 121 partides pressupostàries, i assignar-les al 

Departament d'Economia i Hisenda, amb l'objectiu de garantir un accés a la 

informació de manera més eficient i transparent, i per poder realitzar les 

tasques de seguiment, control i fiscalització de l'activitat del Govern. 

(ACCEPTADA ESMENA NÚM. 2, D’ADDICIÓ D’UN NOU PUNT, DEL GP 

SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR) 

Aprovat: 82 vots a favor (PSC-Units, JxCat, Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit), 

33 vots en contra (ERC) i 17 abstencions (CUP i ECP) 

 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en funcions de presidenta, en 

aplicació de l’acord de Mesa del 5 de juliol.  
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