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Comissió d’Afers Institucionals

ORDRE DEL D IA

1. Compareixença de Jaume Domingo i Planas, president de la Unió de Consells Es-
portius de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals per a informar sobre 
les tasques dutes a terme i les accions previstes per a fomentar l’esport escolar. Tram. 
357-00087/12. Comissió d’Afers Institucionals. Compareixença.

2. Compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió d’Afers Institu-
cionals per a informar sobre els objectius de la legislatura en matèria d’activitat física 
i esport i sobre els problemes pendents de resolució. Tram. 357-00088/12. Comissió 
d’Afers Institucionals. Compareixença.

3. Proposta de resolució sobre els comptes oficials del Govern en les xarxes socials. 
Tram. 250-00313/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 136, 83; esmenes: 
BOPC 175, 48).
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Dossier 2

Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els comptes oficials del Govern en les 
xarxes socials
250-00313/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 11411 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.07.2018

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 
168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’ús de 
les xarxes socials per part dels comptes oficials del Govern, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
En les darreres setmanes hem vist com el Govern de la Generalitat i diferents 

departaments han fet piulades a la xarxa social Twitter, des dels seus respectius 
comptes oficials amb el logotip del Govern, mostrant els diferents consellers en ac-
tes polítics particulars.

Aquesta pràctica d’utilitzar les xarxes socials amb clares finalitats partidistes, en 
què es barregen les activitats personals dels consellers, siguin les que siguin, amb 
la seva agenda institucional, és inacceptable i contravé diametralment el perfil es-
trictament institucional que han de tenir els canals de comunicació dels diferents 
departaments a les xarxes socials.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya subratlla que els perfils oficials del Govern de la 

Generalitat i dels seus departaments a totes les xarxes socials han de tenir un caràc-
ter estrictament institucional i han de centrar-se només en l’activitat institucional del 
conseller i del Departament.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer un ús estric-
tament institucional de tots els seus perfils oficials a les xarxes socials i no reflectir 
en cap moment l’activitat privada o política dels consellers.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar a disposi-
ció de tots els grups parlamentaris el llibre o manual d’estil dels perfils oficials del 
Govern i dels Departaments a totes les xarxes socials.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2018
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, diputada, 

GP Cs



CAI 7
28 de novembre de 2018

3 Dossier

ESMENES PRESENTADES

Reg. 17904 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 10.10.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 17904)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer un ús estric-
tament institucional de tots els seus perfils oficials a les xarxes socials i no reflectir 
en cap moment l’activitat privada o política dels consellers.
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