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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 JxCat SOBRE L’ÚS SOCIAL DEL CATALÀ (tram. 
302-00214/13) * 

 1.El Parlament de Catalunya constata la urgència de realitzar Ple monogràfic sobre el català un cop s´hagin 
establert les bases del Pacte nacional per la llengua  sempre i quan no sigui més enllà de 3 mesos. 

(transacció amb l´esmena 1 del GP CUP i l´esmena 1 del GP ERC)  

2. Presentar,  en seu parlamentària en el termini previst en el punt 1,   el pla sistematitzat, calendaritzat i 
pressupostat d'impuls de l'ús social del català que es desprèn del Pacte Nacional per la Llengua. Aquest Pla 
ha d'incloure les mesures per reduir dèficits d'ús o de presència del català en el sector empresarial i 
tecnològic, el lleure, l'esport, la cultura, l'assistència sanitària i de cures, justícia, drets socials, comunicació i 
interior i les destinades a garantir l'aprenentatge, a tot l'àmbit educatiu de la llengua catalana per part de 
totes les persones que visquin o treballin a Catalunya i no la tinguin com a llengua pròpia, tant en l'àmbit de 
l'educació formal com la de l'educació no formal, i la garantia d'espais d'ús social informal per a nous 
parlants. 

 Ha d´incloure també incrementar els recursos per millorar l'accés a les formacions en l'aprenentatge del 
català impulsades per a Ceneralitat, tant al CNL com altres espais, i coordinar amb el món empresarial la 
flexibilitat horària per tal d'accedir a aquestes formacions, amb l'objectiu d'afavorir la igualtat 
d'oportunitats. Donar importància a la incorporació de la formació i la sensibilització a la carrera de 
magisteri i el màster per al professorat de secundària. 

(transacció amb l´esmena 3 del GP CUP i l´esmena 1 del GP ECP). 

Aprovat: 106 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 12 vots en 
contra (Vox, PPC i diputat no adscrit) i 6 abstencions (Cs) 

 
3. Presentar en seu parlamentària en el termini previst en el punt 1,  el pla sistematitzat, calendaritzat i 
pressupostat de la implementació real del català les escoles i instituts, i postobligatòria, en tots els seus 
àmbits, recursos digitals a l'aula, activitats extraescolars, menjadors, conserges, personal de la neteja... una 
vegada constatat, com així ho ha reconegut el Govern, la seva davallada en l'ús. Això comporta: 

a) Formació del professorat de forma generalitzada en conscienciació lingüística, en sociolingüística, 
immersió, ensenyament de llengües minoritzades en contextos multilingües, etc, per tal que pugui esdevenir 
part activa en el procés de fer accessible la llengua catalana i el seu ús social a la totalitat de l'alumnat, com 
a dret bàsic i com a eina d'igualtat d'oportunitats i cohesió social. 

Aprovat: 68 vots a favor (ERC, JxCat i CUP), 19 vots en contra (Vox, Cs, PPC, 
diputat no adscrit i un diputat de JxCat) i 37 abstencions (PSC-Units i ECP) 
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b) Reactivació, actualització i dotació dels Plans Educatius d'Entorn basats en el binomi llengua catalana i 
cohesió social, i motor de l'ús del català en els àmbits extraescolars i d'activitats complementàries així com 
en l'àmbit de tota la comunitat educativa, vinculant l'ús social de la llengua catalana a l'experiència 
inclusiva, antiracista i de construcció comunitària. 

c) Responsabilitzar el cos d'inspecció de la tasca de suport i acompanyament a la garantia d'ús del català 
com a llengua vehicular i de la correcta aplicació de la metodologia d'immesió i la d'escola catalana. 

 (transacció amb l´esmena 4 del GP CUP). 

Aprovat: 77 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), 18 vots en contra (Vox, Cs, 
PPC i diputat no adscrit) i 29 abstencions (PSC-Units) 

4. Fer les gestions necessàries davant del Govern de l'Estat perquè:  

a. tenint en compte els beneficis i el reconeixement que suposarà ,que compleixi els seus compromisos en 
la promoció de la llengua catalana i que tramiti formalment l'oficialitat del català a la Unió Europea.  

Aprovat: 106 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 18 vots en 
contra (Vox, Cs, PPC i el diputat no adscrit) 

b.reprengui la traducció i l'edició del Butlletí Oficial de l'Estat al català i n'assumeixi íntegrament el cost en 
reconeixement del plurilingüisme establert a la legislació constitucional. 

Aprovat: 112 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs) i 12 vots en 
contra (Vox, PPC i diputat no adscrit) 

c. modifiqui la llei de ¡'audiovisual per tal que no perjudiqui les llengües oficials a l'estat espanyol diferents 
de la castellana. 

(acceptació de l´esmena 5 del GP CUP) 

Aprovat: 68 vots a favor (ERC, JxCat i CUP), 19 vots en contra (Vox, Cs, PPC, 
diputat no adscrit i un diputat de JxCat) i 37 abstencions (PSC-Units i ECP) 

 

5. Garantir amb mesures de caràcter organitzatiu i pedagògic, validades pel  Departament d'Educació, la 
protecció del dret dels alumnes a rebre  l'ensenyament en català en aquells centres i grups en què 
sentències, autos o  resolucions judicials l'hagin posat en risc, malgrat el que disposen la Llei  8/2022 de 9 
de juny, el Decret llei 6/2022 de 30 de maig. 

(transacció amb l´esmena 4 del GP ERC). 

Aprovat: 77 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP), 18 vots en contra (Vox, Cs, 
PPC i diputat no adscrit) i 29 abstencions (PSC-Units) 
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* 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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