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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 LA CUP SOBRE LLENGUA I PODER 
 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

En matèria institucional de política lingüística:  
 
1. Recuperar la centralitat, el prestigi i l’acció transversal de la política 

lingüística del Govern de la Generalitat, reubicant la Direcció General de 
Política Lingüística al Departament de Presidència i dotar-la dels recursos 
necessaris per tal de coordinar eficientment les accions de totes les 
conselleries en aquest àmbit.  

Rebutjat: 34 vots a favor (PSC, CSQP i CUP) i 70 en contra (JXSí i 
PPC) i 24 abstencions (Cs) 

 
2. En l’àmbit de la justícia:  
a) Adoptar les mesures necessàries per tal que en totes les actuacions en 

què es defensin els interessos de la Generalitat, ja sigui a través de 
professionals en plantilla o que actuïn en el marc d’un servei externalitzat, els 
lletrats i lletrades emprin el català en les actuacions orals i escrites en els 
tribunals de Justícia i sol·licitin la tramitació dels procediments judicials en 
català.  

Aprovat: 95 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i 33 en contra (Cs i 
PPC)   

 

Acceptació de l’Esmena 1 del GP de Junts pel Sí  
b) Actuar en tots els casos en què, tot i haver demanat la tramitació dels 

procediments en català, l’Administració de Justícia no hagi atès aquestes 
peticions.  

Aprovat: 95 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i 33 abstencions 
(Cs i PPC)   

 

Transacció entre l’esmena 2 deL GP de Junts pel Sí, l’esmena 2 del GP 
Socialista i el punt 3 del GP de la CUP-CC 

3. a. Equiparar la puntuació de català i occità, aranès a l’Aran, en tots els 
concursos de provisió de places públiques de l’Administració de Catalunya, 
d’acord amb l’article 6.6 de la llei 35/2010 de l’occità, aranès a l’Aran. 
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b. Revisar la puntuació de l’occità, aranès a l’Aran, en les convocatòries dels 
concursos de provisió de llocs de treball i de promoció del Cos de Mossos 
d’Esquadra, per tal d’equiparar-la a la del català. 

Aprovat: 104 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 24 
abstencions (Cs)   

 

Transacció entre l’esmena 3 del GP Socialista i el punt 4 del GP de la 
CUP-CC 

4. Proveir en occità, aranès a l’Aran, tots els impresos i formularis 
electrònics dels principals tràmits i peticions d’informació a l’Administració 
pública per tal de garantir els drets lingüístics dels occitanoparlants. 

Aprovat:  Unanimitat (128 vots a favor) 

En matèria de garantia de compliment de la política lingüística:  
 

Transacció entre l’esmena 3 deL GP de Junts pel Sí i el punt 5 del GP 
de la CUP-CC 

5. Analitzar tots els casos de vulneració de drets lingüístics i de coacció 
lingüística en l’àmbit judicial i en l’àmbit d’intervenció dels cossos i forces de 
seguretat de l’Estat a Catalunya a través de l’Oficina de Garanties 
Lingüístiques, que proposarà les vies jurídiques adequades, si s’escau.   

Aprovat: 88 vots a favor (JxSí, CSQP, PPC i CUP) 16 vots en contra 
(PSC) i 23 abstencions (Cs)   

 
6. En l’àmbit de la sanitat:  
a) Garantir l’atenció oral i escrita en català, i en occità a l’Aran, als 

equipaments de salut de Catalunya per part dels professionals del món 
sanitari.  

Aprovat: 95 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) i 33 abstencions 
(Cs i PPC)   

b) Garantir el dret de rebre tots els impresos (volants, documents de 
consentiment de proves i intervencions, informes mèdics, etc.) en català i en 
occità.  

Aprovat: 104 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 24 
abstencions (Cs)   
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c) Establir mecanismes de control efectius a fi que aquests drets no es vegin 
vulnerats en els casos en què l’atenció sanitària pública no sigui prestada 
directament per l’Institut Català de la Salut.  

Aprovat: 94 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) 9 vots en contra 
(PPC) i 23 abstencions (Cs)   

 

7. Fer efectius els drets lingüístics reconeguts pel Codi de Consum de 
Catalunya amb referència a:  

a) Garantir el dret de les persones consumidores de rebre en català l’atenció 
telefònica de les empreses multinacionals que ofereixen serveis a Catalunya. 

b) Garantir el dret de les persones consumidores de rebre les informacions 
obligatòries en l’etiquetatge dels productes redactades, com a mínim, en 
català.  

Transacció entre l’esmena 4 del GP de Junts pel Sí i el punt 7 lletra c 
del GP de la CUP-CC 

c) Requerir a les empreses denunciades per no etiquetar en català, instant-
les a complir amb les seves obligacions dins dels terminis que estableix la Llei 
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya.   

Acceptació de l’Esmena 5 del GP de Junts pel Sí  
d) Garantir, mitjançant la previsió corresponent en els contractes del sector 

públic català que els productes, les obres i els serveis que s’adquireixen, així 
com els que s’ofereixen en espais de l’Administració de la Generalitat, dels ens 
locals, de les empreses públiques i de les universitats catalanes, inclosos els 
corresponents a serveis prestats per empreses concessionàries, contenen les 
informacions obligatòries en l’etiquetatge redactades, com a mínim, en català, 
d’acord amb l’article 30.1 de la Llei 1/1998 de política lingüística i el Codi de 
Consum. 

Aprovat: 95 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP), 9 vots en contra 
(PPC) i 24 abstencions (Cs)   

 
En matèria de mitjans de comunicació i d’indústria cultural:  
 
8. En l’àmbit del cinema:  

Transacció entre l’esmena 6 del GP de Junts pel Sí i el punt 8 lletra a 
del GP de la CUP-CC 

a) Garantir, pel que fa a les pel·lícules en llengua no catalana que s'estrenen 
als cinemes de Catalunya, i prioritzant la concertació amb el sector de 
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distribució i exhibició cinematogràfica, que la distribució i exhibició de 
pel·lícules a les sales arribi a un 50% de les projeccions en català.   

Aprovat: 94 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) 9 vots en contra 
(PPC) i 24 abstencions (Cs)   
 

b) Garantir que les versions existents en llengua catalana es distribueixin en 
tots els altres suports i canals de distribució.  

Aprovat: 95 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP) I 33 abstencions 
(Cs i PPC)   
 

Transacció entre l’esmena 10 del GP Socialista i el punt 8 lletra c del 
GP de la CUP-CC 

c) Instar el Govern a adoptar les mesures necessàries per estimular la 
subtitulació de versions originals en català i occità, aranès a l’Aran. 

Aprovat: Unanimitat (128 vots a favor) 
 
9. Incentivar, des del Departament de Cultura, preferentment les 

produccions catalanes que es fan en llengua catalana o occitana mitjançant la 
concessió prioritària de subvencions.  

 

Aprovat: 79 vots a favor (JxSí, CSQP i CUP), 9 vots en contra (PPC) i 
40 abstencions (Cs i PSC)   

 

Acceptació de l’Esmena 7 del GP de Junts pel Sí  
10. Dur a terme la revisió de la normativa vigent en matèria de toponímia 

occitana per tal adequar-la a la regulació de l’oficialitat de la llengua occitana a 
Catalunya, d’acord amb les previsions de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a 
l’Aran i de la Llei 1/2015, de règim especial d’Aran, pel que fa l’ús de la 
toponímia occitana perquè els mitjans de la CCMA puguin aplicar la toponímia 
occitana de fora de l’Aran de manera rigorosa i coherent, tal com ja s’està fent 
des de fa anys amb els topònims occitans de l’Aran.  

Aprovat: 119 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, i CUP) i 9 
abstencions (PPC)   

 
11. Augmentar el nombre d’hores d’emissió en occità als mitjans de 

comunicació públics, ràdio i televisió, siguin o no en desconnexió territorial.  
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Aprovat: 127 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 1 vot en 
contra (diputat de JxSí)   

 
 
12. Promoure l’augment de la presència de les llengües catalana i occitana 

en les plataformes televisives digitals i en general en els mitjans privats que 
emeten a Catalunya atesa l’evident minorització de les dites llengües que 
exerceixen actualment.  

Aprovat: 78 vots a favor (JxSí, CSQP, i CUP) i 47 abstencions (Cs, 
PSC i PPC)   

 

Transacció entre l’esmena 9 del GP Cs i el punt 1 del GP de la CUP-CC 
13. Instar al Departament d'Ensenyament a oferir l'aprenentatge de l'occità, 

aranès a l’Aran, com a assignatura optativa a tots els centres escolars de 
secundària de Catalunya on hagi demanda. 

Aprovat:  Unanimitat (128 vots a favor) 
 

Esmena 8 del GP de Junts pel Sí  
(14) 13. Sobre el CPNL  
a) Garantir la tasca del Consorci per a la Normalització Lingüística com a en-

titat territorial de referència en l’ensenyament de la llengua catalana a la 
població adulta i l’acollida lingüística, perquè executi, coordini, assessori i 
certifiqui la formació de català necessària per a l’arrelament.  

b) Reforçar el paper que ha tingut fins ara i ha de continuar tenint el 
Consorci per a la Normalització Lingüística com a ens públic referent en el 
territori de les polítiques de foment del coneixement i ús de la llengua 
catalana, conjuntament amb els ens locals.  

c) Garantir la sostenibilitat del Consorci per a la Normalització Lingüística 
com a instrument imprescindible de la política lingüística del país, amb un nou 
model de finançament que n’asseguri el manteniment i l’estabilitat, i que 
consideri el finançament directe dels recursos humans per part de la 
Generalitat i la corresponsabilitat de l’àmbit local.  

Aprovat:  Unanimitat (127 vots a favor) 

 


