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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 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

Transacció amb esmena 1 de JxCat 

 A partir de l’elaboració del Pla de Cultura Digital i del suport del Govern al sector 

audiovisual, consolidar Catalunya com a capital puntera i de referència del sud 

d’Europa en cultura digital, dins dels criteris d’equitat territorial, sostenibilitat, 

justícia social i difusió de valors i coneixement.  

Aprovat: per 118 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC), 10 en 

contra (Vox)i 1 abstenció (el diputat no adscrit) 

 

Transacció amb esmena 1 del GP PSC-Units  

 Continuar promovent accions i incentius perquè la indústria del sector del 

videojoc tingui en compte la llengua catalana. Situant aquesta al mateix nivell 

que les llengües oficials de la Unió Europea, perquè estigui disponible en totes 

les plataformes de videojocs existents.  

 

Acceptació esmena 3 del GP JxCat 

Aprovat: per 110 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 10 en contra 

(Vox)i 9 abstencions (Cs, PPC i el diputat no adscrit) 
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 Augmentar els pressupostos del Govern per al sector de l'audiovisual i del 

videojoc per tal de propulsar el sector del videojoc com una indústria digital 

potent a Catalunya, amb l'objectiu de generar llocs de treball de qualitat en el 

sector, així com treballar per poder seguir oferint formació i generar persones 

qualificades en el sector. 

 

Transacció amb l’esmena 4 del GP JxCat 

Aprovat: per 118 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC), 10 en 

contra (Vox)i 1 abstenció (el diputat no adscrit) 

 

 Seguir creant espais d'intercanvi, creixement i transferència de coneixe-ment 

entre artistes, institucions, universitats i empreses del sector (per exemple: 

SAGA, VAG, Nova Pantalla, lafera.cat, entre d'altres) . I treballant per possibilitar 

la creació i producció de continguts digitals i innovadors, per tal de reforçar l'art 

i la cultura digital catalana. Sempre tenint present el conjunt de la ciutadania i el 

territori, perquè es creï i s'exhibeixi arreu. 

Aprovat: per 118 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC), 10 en 

contra (Vox) i 1 abstenció (el diputat no adscrit) 

 

Acceptació esmena 1 del GP ECP 

4.bis. Oferir suport i visibilitzar a les dones creadores de continguts digitals i 

treballar per eliminar la bretxa de gènere i ètnico-racial existent existent en el 

món dels videojocs, expecialment, pel que fa a la producció de continguts.  

 

Transacció amb l’esmena 5 del GP JxCat 

Aprovat: per 110 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP), 10 en contra 

(Vox)i 9 abstencions (Cs, PPC i el diputat no adscrit) 
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Aprovat: per 113 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, i PPC), 10 en contra 

(Vox) i 6 abstencions (Cs i el diputat no adscrit)  

 

Aprovat: per 109 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP, Cs i PPC), 10 en contra 

(Vox) i 10 abstencions (CUP i el diputat no adscrit) 

 

Aprovat: per 118 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC), 10 en 

contra (Vox) i 1 abstenció (el diputat no adscrit) 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en 

funcions de presidenta, en compliment de l’acord de la Mesa del juliol passat.  
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