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Comissió d’Afers Institucionals

ORDRE DEL D IA

1. Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la concessió de sub-
vencions per part de la Secretaria General de l’Esport i l’Activitat Física i el Consell 
Català de l’Esport. Tram. 356-00632/12. Javier Rivas Escamilla, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

2. Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i l’Activitat Física da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els darrers fets ocorreguts 
a la Secretaria. Tram. 356-00636/12. Marc Solsona i Aixalà, del Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

3. Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i l’Activitat Física da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la presumpta malversació 
de fons públics de la Secretaria General de l’Esport i el Consell Català de l’Esport. 
Tram. 356-00640/12. Concepción Abellán Carretero, del Grup Parlamentari de Cata-
lunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

4. Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els darrers fets ocorre-
guts a la Secretaria amb relació a la concessió de subvencions. Tram. 356-00643/12. 
Ferran Pedret i Santos, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari Socia-
listes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. (*)

5. Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya. Tram. 202-00059/12. Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà, Grup Parlamentari So-
cialistes i Units per Avançar. Nomenament de la Ponència (text presentat: BOPC 388, 20).

6. Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta 
i terapèutics a les víctimes de la violència masclista. Tram. 202-00033/12. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Elaboració del Dictamen (text presentat: BOPC 231, 71; es-
menes presentades: BOPC 464, 5; informe: BOPC 471, 8).

7. Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de la retribució dels 
alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Tram. 250-00905/12. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació (text presentat: BOPC 394, 37).

8. Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions discrecionals a la Pla-
taforma per la Llengua. Tram. 250-00909/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat 
i votació (text presentat: BOPC 394, 41).

9. Proposta de resolució sobre l’aplicació de la legislació de transparència en el món 
local. Tram. 250-00921/12. Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, jun-
tament amb un altre diputat del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació (text presentat: BOPC 400, 54).

 (*) Si és aprovada la compareixença del secretari general de l’Esport i de l’Activitat Física, el president, d’acord 
amb l’article 54.4 del Reglament, proposarà l’alteració de l’ordre del dia per a substanciar-la.
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Punt 6 | Elaboració del dictamen

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista
202-00033/12

INFORME DE LA PONÈNCIA DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

A la Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals
El dia 5 de juny de 2019 es va nomenar la ponència de la Proposició de llei de 

reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les víc-
times de la violència masclista, integrada pels diputats Carmen de Rivera i Pla, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, que en va ésser designada ponent relatora; Anna 
Tarrés i Campà, del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya; Rut Ribas i Martí, 
del Grup Parlamentari Republicà; Beatriz Silva Gallardo, del Grup Parlamentari  
Socialistes i Units per Avançar; Susanna Segovia Sánchez, del Grup Parlamentari de  
Catalunya en Comú Podem; Natàlia Sànchez Dipp, del Subgrup Parlamentari  
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i Esperanza García Gon-
zález, del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.

Els dies 4 de juliol, 23 de juliol i 20 de setembre de 2019, de conformitat amb 
l’article 117.2 del Reglament del Parlament, s’han tingut audiències d’organitza cions, 
grups socials i experts en el marc de la ponència (BOPC 428, del 3 d’octubre de 
2019, pàgina 20)

La ponència, de conformitat amb l’article 120.1, 2 i 3 del Reglament del Parla-
ment, s’ha reunit els dies 13 de juny i 13 de novembre de 2019. Han assessorat la 
ponència el lletrat Joan Ridao i Martín i l’assessor lingüístic Joan Ramon Fibla i 
Sancho, i l’ha assistida la gestora parlamentària Laia Grau Figueras.

Una vegada tingudes les audiències i després d’haver estudiat la Proposició de 
llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les 
víctimes de la violència masclista i les esmenes presentades, la ponència ha establert 
l’Informe següent:

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les víctimes de la violència masclista

Tram. 202-00033/12

TEXT PRESENTAT

Article primer. Es modifica l’article 30 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que passa a 
tenir el següent contingut:
Article 30. Contingut del dret a la protecció efectiva
1. Les dones que es troben en risc o en situació de violència masclista tenen dret 

a rebre de forma immediata de les administracions públiques de Catalunya una pro-
tecció integral, real i efectiva.

Així mateix, les Administracions Públiques de Catalunya vetllaran, facilitaran i 
col·laboraran, amb ple sotmetiment a les lleis, en la protecció prestada per part de 
persones físiques, jurídiques o ens sense personalitat jurídica de naturalesa i/o com-
posició privada a les dones que es trobin en risc o en situació de violència masclista 
contrastada i/o en l’autoprotecció emprada per aquestes.

2. Les garanties de protecció s’han d’assegurar tant per mitjans tecnològics com per 
serveis policials, i també per qualsevol altre mitjà que asseguri la protecció de les dones.

3. Els objectius dels dispositius de protecció destinats a les dones en risc o en si-
tuació de violència masclista són:
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a) Facilitar la localització i la comunicació permanent.
b) Proporcionar una atenció immediata a distància.
c) Facilitar la protecció immediata i adequada davant de situacions d’emergència.

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades

TEXT PRESENTAT

Article segon. S’afegeix la següent disposició addicional dotzena a la 
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, que passa a tenir el següent contingut:
Disposició addicional dotzena. Dret a l’acompanyament per gossos terapèutics 

i/o escortes
1. Tota víctima que hagi estat identificada en situació de violència masclista se-

gons el previst a l’article 33 d’aquesta Llei tindrà dret a ésser usuària de gossos te-
rapèutics i/o escortes.

2. S’entén com gos terapèutic i/o escorta, tot aquell gos ensinistrat en un cen-
tre especialitzat i oficialment reconegut com a tal i que permet i/o facilita a la seva 
usuària el tractament terapèutic que segueixi a conseqüència de la situació de vio-
lència masclista en què es troba i/o facilita la protecció efectiva.

3. La condició d’usuària de gossos terapèutics i/o escortes atorga en tot allò 
que no sigui incompatible per a la seva finalitat els mateixos drets previstos per als 
usuaris de gossos d’assistència a la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a 
l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència amb els mateixos re-
quisits, condicions i càrregues indicats en aquesta norma.

4. Sens perjudici de la responsabilitat del seu propietari, la condició d’usuària 
de gossos terapèutics i/o escortes comporta l’assumpció de les limitacions dels drets 
atorgats i dels deures, obligacions i responsabilitats que tant les lleis generals com 
la normativa especial aplicable comporten. En especial, les usuàries assumeixen els 
deures, obligacions i responsabilitats previstos a la normativa aplicable en matèria 
de sanitat animal, animals potencialment perillosos i/o transport d’animals.

5. La Generalitat de Catalunya i les corporacions locals de Catalunya, mitjan-
çant els seus òrgans competents o entitats competents, pot establir, en els termes que 
considerin convenient i d’acord amb la normativa aplicable, prestacions socials a 
favor de dones en situació de violència masclista consistent en la cessió temporal o 
indefinida de l’ús de gossos terapèutics i/o escorta.

ESMENES PRESENTADES

Addició de nous apartats

Esmena 1
GP de Ciutadans (9)
D’addició d’un nou apartat 3 bis a la disposició addicional dotzena de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
que s’afegeix en virtut de l’article segon de la Proposició de llei

3 bis. Les administracions públiques, juntament amb tots els actors implicats, 
vetllaran en tot moment pel compliment de la normativa sobre la protecció d’ani-
mals i vetllar pel compliment del Conveni Europeu sobre Protecció d’Animals de 
Companyia.
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Esmena 2
GP de Ciutadans (10)
D’addició d’un nou apartat 4 bis a la disposició addicional dotzena de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
que s’afegeix en virtut de l’article segon de la Proposició de llei

4 bis. Amb referència a l’accés dels gossos en llocs públics o d’ús públic s’estarà 
a la regulació actual autonòmica i estatal en matèria de gossos d’assistència:

a) El dret d’accés, permanència i deambulació comporta la permanència, il·li-
mitada, constant i sense traves del gos d’assistència al costat de la persona usuària. 
No obstant això, el responsable o titular de l’espai o lloc d’ús públic que s’estigui 
utilitzant podrà sol·licitar a la persona usuària del gos d’assistència l’exhibició del 
carnet acreditatiu de la unitat de vinculació.

b) L’accés, deambulació i permanència dels gossos de protecció en els termes 
establerts en la present llei no podrà implicar cap despesa per part de la persona 
usuària, més enllà de l’abonament de la contraprestació d’un servei específic eco-
nòmicament avaluable.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article tercer. S’afegeix la següent disposició final a la Llei 5/2008, de 
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que 
passa a tenir el següent contingut:
Disposició final sisena
El Govern desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos 

la normativa necessària per a l’efectivitat del dret a l’acompanyament per gossos 
terapèutics i/o escortes en els termes previstos a la disposició addicional dotzena.

ESMENES PRESENTADES

Esmena 3
GP de Ciutadans (3)
D’addició d’un nou article tercer, que afegeix un nou article 30 bis a la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent

Article tercer. S’afegeix un nou article 30 bis a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut

Article 30 bis. Deure de disponibilitat de recursos i mitjans per fer efectiva la 
protecció integral de les víctimes a càrrec de les administracions públiques.

1. L’administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya haurà d’elaborar 
i implementar i dotar pressupostàriament de manera suficient, les polítiques públi-
ques que garanteixin de manera efectiva el dret de protecció efectiva de l’article 30.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Article quart. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya a excepció d’aquelles mesures que suposin un aug-
ment de crèdits o una disminució d’ingressos en relació amb el pressupost vigent, 
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que no entrarà en vigor, en la part que suposi una afectació pressupostària, fins a 
l’exercici pressupostari següent a l’entrada en vigor de la present normativa.

ESMENES PRESENTADES

Addició de nous articles

Esmena 4
GP de Ciutadans (4)
D’addició d’un nou article quart, que afegeix un nou article 30 ter a la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, amb el 
contingut següent

Article quart. S’afegeix un nou article 30 ter a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut:

Article 30 ter. Deure de les administracions públiques d’autoritzar l’ús de gossos 
terapèutics i escortes i vetllar pel compliment dels requisits i obligacions relatius a 
l’ensinistrament i certificació i de les obligacions a càrrec dels usuaris establerts  
a la normativa aplicable

1. Correspondrà a l’Administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya 
establir, de conformitat amb la normativa general aplicable, aplicar i vetllar pel 
compliment dels requisits, deures i obligacions en cadascun dels següents àmbits:

I. La formació necessària i la capacitació tècnica per a l’ensinistrament dels gos-
sos terapèutics i/o escorta.

II. L’autorització acreditativa de la condició de gos terapèutic i/o escorta.
III. La formació necessària a les usuàries per fer efectiu i ajustat a la normativa 

vigent en matèria de violència de gènere, així com fer efectiu el dret d’acompanya-
ment amb el degut i l’íntegre compliment del deure de perseguir el major benestar 
dels animals d’acompanyament.

Esmena 5
GP de Ciutadans (5)
D’addició d’un nou article, el cinquè, que afegeix un nou article 30 quater a la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent

Article cinquè. S’afegeix un nou article 30 quater a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut:

Article 30 quater. Deure de les administracions públiques de disposar dels mit-
jans d’una oferta formativa suficient per garantir la formació.

1. L’administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya haurà d’aprovar 
i posar a disposició de les persones interessades una oferta formativa suficient per 
garantir el compliment de les obligacions legals vigents en els següents àmbits:

a) La capacitació dels tècnics que duguin a terme l’ensinistrament dels gossos.
b) El coneixement de les usuàries per fer efectiu el dret de protecció per part dels 

gossos.
2. A efectes d’impartir l’oferta en compliment del previst en l’apartat 1, l’Admi-

nistració autonòmica haurà de col·laborar amb les administracions locals i de les 
entitats privades amb experiència i prestigi en la respectiva matèria.

Esmena 6
GP de Ciutadans (6)
D’addició d’un nou article, el sisè, que afegeix un nou article 30 quinquies a la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent

Article sisè. S’afegeix un nou article 30 quinquies a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut:
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Article 30 quinquies. Principis rectors en matèria de dret d’acompanyament per 
gossos escorta i terapèutics

1. Els principis rectors en matèria de dret d’acompanyament per gossos escorta 
i terapèutics són:

a. Protecció efectiva de la usuària
b. Recuperació integral de la usuària.
c. Major benestar i seguretat de la usuària.
d. Benestar dels animals.
2. L’actuació de l’Administració haurà d’inspirar-se en la màxima efectivitat i 

compliment d’aquests principis rectors.

Esmena 7
GP de Ciutadans (7)
D’addició d’un nou article, el setè, que afegeix un nou article 30 sexies a la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent

Article setè. S’afegeix un nou article 30 sexies a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut:

Article 30 Sexies. Deure específic de vetllar pel benestar animal
1. Les administracions públiques tenen el deure de protegir els animals i vetllar 

per la seva protecció per part de les persones usuàries, d’acord amb les normes vi-
gents vetllant pel benestar animal.

2. En tot cas, les administracions públiques vetllaran especialment a l’efecte que 
les persones usuàries dels animals d’acompanyament els mantinguin sempre en con-
dicions òptimes de benestar, seguretat i d’higiene.

Esmena 8
GP de Ciutadans (8)
D’addició d’un nou article, el vuitè, que afegeix un nou article 46.bis de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, 
amb el contingut següent

Article vuitè. S’afegeix un nou article 46.bis a la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a eradicar la violència masclista, que tindria el següent contingut:

Article 46 bis. Deure de promoció de polítiques públiques que facin efectiu el dret 
d’acompanyament

1. L’Administració autonòmica de la Generalitat de Catalunya i les administra-
cions locals, mitjançant els seus òrgans competents o entitats competents, establiran 
en els termes que considerin convenient i d’acord amb la normativa aplicable polí-
tiques públiques que ampliïn l’accés a l’ús de gossos terapèutics i/o escorta a favor 
de dones en situació de violència masclista.

2. Les polítiques públiques que estableixin els poders públics obligats per aquest 
article podran establir prestacions socials amb la finalitat d’ampliar i facilitar l’ac-
cés a l’ús de gossos terapèutics i/o escorta.

Esmena 9
GP de Ciutadans (1)
De modificació de la numeració de l’article tercer de la Proposició de llei, que 
passa a ésser l’article novè, pel qual s’afegeix una disposició final sisena de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista

Article novè. Pel qual s’afegeix la següent disposició final sisena de la Llei 5/2008 
de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar la violència masclista que passa a tenir 
el següent contingut,

El Govern desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos 
la normativa necessària per a l’efectivitat del dret a l’acompanyament per gossos 
terapèutics i/o escortes en els termes previstos a la disposició addicional dotzena.
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Esmena 10
GP de Ciutadans (2)
De modificació de la numeració de l’article quart de la Proposició de llei, que 
passa a ésser la disposició final única de la Proposició de llei

Disposició final única. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

RECOMANACIONS DE LA PONÈNCIA

La ponència no fa cap recomanació.

TEXT PRESENTAT

Exposició de motius
La violència masclista és una de les manifestacions més clares de la desigualtat 

en la nostra societat. Es tracta d’un problema global i greu que afecta de manera 
negativa a les seves víctimes, posant en perill la seva salut, la seva dignitat i la seva 
supervivència.

La Resolució de les Nacions Unides «Fortalecimiento de las respuestas en mate-
ria de prevención del delito y justicia penal a la violencia contra la mujer» aprovada 
per la seva Assemblea General de data 21 de desembre de 2010, incorpora la neces-
sitat que els poders públics assegurin els serveis mèdics, jurídics i socials adequats 
i sensibles per a les víctimes d’aquest tipus de violència.

En els últims anys, la utilització de gossos escortes i/o terapèutics ha tingut un 
gran acolliment, ja que faciliten a les víctimes (i) la recuperació integral, (ii) contri-
bueixen a augmentar la seguretat, (iii) són una mesura terapèutica i (iv) un element 
dissuasiu, servint de protecció davant de possibles atacs del seu agressor. No obs-
tant, i a diferència d’altres col·lectius desfavorits, als quals s’ha reconegut legalment 
el dret d’acompanyament per animals domèstics, les víctimes en situació de violèn-
cia masclista no tenen reconegut aquest dret.

Aquesta manca de reconeixement comporta en la vida quotidiana la dificultat o 
fins i tot l’impediment absolut per part de les víctimes de circular o accedir a edificis 
o establiments, fins i tot de titularitat o ús públic, dificultant les finalitats terapèuti-
ques i preventives d’aquesta mesura i sense que hi hagi cap justificació suficient que 
empari aquestes circumstàncies.

És per aquest motiu, i tenint en compte els beneficis socials dels gossos tera-
pèutics i/o escortes, es presenta aquesta llei amb l’objectiu de reconèixer el dret a 
l’acompanyament per gossos terapèutics i/o escortes a tota víctima de violència mas-
clista en els mateixos termes i condicions, en tot allò que no sigui incompatible amb 
la seva finalitat, que els beneficiaris d’aquest dret per a gossos d’assistència segons 
el previst a la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones 
acompanyades de gossos d’assistència.

Per aquests motius, el grup parlamentari de Ciutadans presenta la següent:

ESMENES PRESENTADES

No hi ha esmenes presentades

Palau del Parlament, 13 de novembre de 2019
Carmen de Rivera i Pla, GP Cs; Anna Tarrés i Campà, GP JxCat; Rut Ribas 

i Martí, GP ERC; Beatriz Silva Gallardo, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánc-
hez, GP CatECP; Natàlia Sànchez Dipp, SP CUP-CC; Esperanza García González,  
SP PPC, diputats
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre l’establiment d’un control específic de 
la retribució dels alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals
250-00905/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43179 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, David Mejía Ayra, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el estableci-
miento de un control específico de la retribución de los altos cargos de la Corpora-
ción Catalana de Medios Audiovisuales, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los medios públicos audiovisuales autonómicos en Cataluña tienen teóricamente 

por misión garantizar el ejercicio del derecho fundamental a recibir una información 
veraz y objetiva.

No obstante, la progresiva radicalización separatista de los sucesivos Governs 
de la Generalitat ha coincidido con la progresiva instrumentalización de TV3 para 
la persecución de sus objetivos políticos, convirtiéndose en un auténtico medio de 
agitación y propaganda separatista. Sin ir más lejos y cuando TV3 ha sido contro-
lada por una Administración compuesta de miembros independientes a los partidos 
políticos separatistas como es la Junta Electoral, ha sido condenada, solamente en 
los dos últimos periodos electorales, más de 10 veces por infringir los principios de-
mocráticos de neutralidad política y garantía del pluralismo político.

Pero es que dicha instrumentalización ha llegado hasta el punto de instrumenta-
lizar TV3 para la ejecución del golpe a la democracia separatista iniciado los días 6 
y 7 de septiembre de 2017 y, por tanto, convirtiéndola en una herramienta necesaria 
para los graves delitos indiciariamente cometidos.

La mayor instrumentalización de TV3 se ha visto acompañada de un aumento 
de los recursos públicos destinados a su sostenimiento y un grave descenso de los 
ingresos generados por dicha cadena por difusión de publicidad, estando compro-
metido un gasto público anual mínimo 300 millones de euros.

Curiosamente ese mayor gasto público y esa mayor instrumentalización política 
a favor de las fuerzas políticas separatistas, apartándose de los principios democrá-
ticos de un medio audiovisual público, no se ha traducido precisamente en una ma-
yor transparencia y control sobre las retribuciones de los altos cargos de la CCMA.

De hecho, los miembros del Consejo de Gobierno de la CCMA aprueban su pro-
pia retribución sin mayor publicidad y transparencia que su conocimiento tras su 
adopción.

Esta falta de transparencia e inexistencia de control alguno más allá que la mera 
publicidad posterior de su retribución impide, por ejemplo, controlar y compro-
bar en qué medida la retribución de los miembros del Consejo de Gobierno de la 
CCMA responde a criterios razonables y objetivos como la buena gestión de los 
medios públicos.

Es sorprendente que los miembros del Consejo de Gobierno de la CCMA aprue-
ben reiteradamente incrementar su propia retribución cuando los medios públicos 
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que gestionan son condenados por infringir principios democráticos como el de neu-
tralidad política y respeto al pluralismo político.

Por todo ello, es imprescindible una mayor implicación en el control de la ac-
tuación de los miembros del Consejo de Gobierno de la CCMA por parte del Parla-
mento de Cataluña estableciendo un sistema de evaluación previa de la propuesta de 
retribución anual que pretenda aprobar a su favor.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña considera conveniente que el Consejo de Gobierno 

de la CCMA adopte un sistema de evaluación y transparencia de la retribución de 
sus miembros y los altos cargos de la CCMA que permita al Parlamento de Catalu-
ña conocer con, al menos, 3 meses de antelación la propuesta de retribución anual 
de sus miembros y adoptar recomendaciones sobre la razonabilidad de la misma.

Palacio del Parlamento, 11 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; David Mejía Ayra, diputado, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la retirada de les subvencions 
discrecionals a la Plataforma per la Llengua
250-00909/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 43339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.07.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la retirada 
de las subvenciones discrecionales a la entidad Plataforma per la Llengua, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La entidad Plataforma per la Llengua lleva recibiendo de la Generalitat de Cata-

luña, entre otras, subvenciones discrecionales y sin concurrencia pública por valor 
aproximado de más de 620.000 euros anuales.

Dicha entidad es públicamente conocida por sus habituales prácticas de señala-
miento de comerciantes por el mero hecho de llevar a cabo su actividad en la lengua 
oficial que sus libertades constitucionales les amparan.

Recientemente se ha conocido que, según su propio documento titulado «Estudi 
sociolingüístic als patis d’escoles i instituts de zones urbanes de Catalunya», dicha 
entidad habría espiado a menores de edad durante las hores de recreo en centros es-
colares de la Administración autonómica de la Generalitat de Cataluña sin consen-
timiento ni conocimiento de los propios menores ni de sus familias.

Este tipo de prácticas suponen un grave ataque a los derechos más fundamen-
tales de los menores de edad y sus familias y una evidente vulneración del mejor 
interés de los menores.

Con independencia de las responsabilidades que correspondiesen a las autorida-
des de la Administración autonómica de la Generalitat de Cataluña por estos graves 
hechos, es a todas luces evidente que el patrimonio público de una Administración, 
el cual sostienen los ciudadanos con sus impuestos, no puede ser destinado a activi-
dades que lejos de perseguir intereses generales vulneran los derechos de los meno-
res de edad y sus familias.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a retirar las discrecionales y cuan-

tiosas subvenciones que otorga anualmente a la entidad Plataforma per la Llengua. 

Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre l’aplicació de la legislació de 
transparència en el món local
250-00921/12

PRESENTACIÓ: SP PPC

Reg. 44025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 30.07.2019

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Esperanza García González, dipu-

tada del Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que 
estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la proposta 
de resolució següent sobre aplicació de la legislació de transparència i bon govern en 
el món local, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals.

Exposició de motius
El proppassat 24 d’octubre de 2018, la Comissió Tècnica Interdepartamental de 

Trans pa rència i Accés a la Informació Pública va informar sobre els avenços que, 
en els àmbits tècnic i legal, s’estaven duent a terme en el projecte de reglament de 
la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública 
i bon govern.

Un dels aspectes informats per la Comissió Tècnica és la manca de criteris exe-
cutius reglamentaris que marquin l’espai i exigències comunes en el desenvolupa-
ment de la legislació en matèria de transparència. Una necessitat que ja es va posar 
de manifest per part del nostre grup parlamentari en el moment mateix d’aprovació 
de la llei i que s’ha constatat en el moment de l’aplicació efectiva de la mateixa du-
rant tot aquest temps.

En aquest sentit, és important posar de relleu les paraules de la directora del 
Grup de Recerca del Laboratori de Periodisme i Comunicació per la Ciutadania Plu-
ral durant la seva compareixença davant aquesta mateixa Comissió el passat dia 5 de 
juny d’enguany. La senyora Moreno, mitjançant un estudi metodològic i profund, va 
deixar reflectit la desigual implantació administrativa i territorial el que sens dubte 
requereix de l’aprovació i aplicació d’un reglament que desenvolupi les previsions 
contingudes en a la Llei 19/2014.

Per aquests motius, el Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar amb ur-

gència el reglament de desplegament de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, que contingui al seu arti-
culat, almenys, els següents extrems: 

a) En l’àmbit municipal, accés de la ciutadania, a través del portal web dels ajun-
tament, a la convocatòria i l’acta la junta de govern local i del ple, així com un resum 
de les decisions aprovades en aquests òrgans.

b) En l’àmbit de tota l’administració pública, amb caràcter general, informació 
completa de la publicitat institucional contractada per cada ens (import, mitjà, ter-
mini de contractació, etc.).

c) En l’àmbit de tota l’administració pública, informes semestrals sobre les sub-
vencions atorgades al tots mitjans de comunicació públics i privats, així com els cri-
teris justificatius de la subvenció atorgada.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2019
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Esperanza García González, dipu-

tada, SP PPC
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