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La sessió s’obre a les dotze del migdia. Presideix la vice-
presidenta primera del Parlament, acompanyada de tots 
els membres de la Mesa del Parlament Universitari. 

ORDRE DEL DIA

1. Intervenció de la vicepresidenta primera del Parlament. 

2. Debat i votació del Projecte de llei sobre qualitat i se-
guretat a Internet.

3. Lectura de la declaració de la Junta de Portaveus de 
l’Spuni sobre la lliure determinació del poble de Catalunya.

4. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les oportunitats futures de la infància.

5. Cloenda de l’acte.

La vicepresidenta primera

Membres de la Mesa, membres del Govern, diputa
des i diputats i tothom que ens acompanya avui, els 
professors i professores que han fet possible, també, 
aquest onzè Parlament Universitari i tothom que ens 
segueix; també per via web s’emet, pel Canal Parla
ment, aquesta sessió.

Us donem la benvinguda en nom del Parlament de Ca
talunya i de la Mesa del Parlament en aquest hemicicle 
i desitjarvos que aquesta sessió que tot just comen
çarem sigui una bona cloenda de la feina que heu fet 
aquesta setmana i desitjarvos que..., esperar que hàgiu 
arribat a acords positius per al país i per a la seva gent.

Sense més preàmbuls, senyores diputades, senyors di
putats, comença la sessió plenària.

Projecte de llei 
sobre qualitat i seguretat a Internet

En primer lloc, vull donar pas al segon punt de l’ordre 
del dia, que és el debat i votació del Projecte de llei 
sobre qualitat i seguretat a Internet. Té la paraula, en 
primer lloc, en nom del Govern, l’honorable senyor Ja
vier Cuadrado, conseller d’Economia, Empresa i Ocu
pació.

El conseller d’Economia, Empresa i Ocupació 
(Javier Cuadrado Martínez)

Gràcies, molt honorable presidenta. Molt honorable 
president, il·lustres diputats i ciutadans de Catalunya, 
tres paraules defineixen el Projecte de llei i el treball 
que hem fet en comissió durant aquest temps: «difí
cil», «consens» i «depuració». 

Aquestes paraules, «difícil», per tractarse d’una llei 
tècnica en un àmbit on Catalunya té competències 
molt limitades, per la divergència d’opinió sobre la se
guretat i la llibertat –com vam veure en el debat– i so
bre a qui havia de dirigirse és un tema realment com
plicat.

«Consens», perquè amb set partits com tenim en aques
ta cambra, en aquest Parlament, no hi ha una altra for
ma d’arribar a un acord, com vam veure a l’acord de 

Govern. Però és aquesta una dificultat que ens fa créi
xer com a persones i com a país. Catalunya i els cata
lans avancen cap a un millor enteniment i una major 
seguretat a Internet. 

I «depuració», per tots els petits i continus canvis que 
hem introduït en la redacció d’aquesta llei que, su
mats, sí, és veritat, han produït un text substancial
ment diferent al que jo vaig presentar fa uns dies i que 
ha resultat, a grans trets, el següent, els ho resumeixo. 
Només les pàgines web seran afectades, no persones, 
específicament, però seran pàgines web tant propietat 
de persones físiques com jurídiques. 

S’introduirà només un segell de qualitat com a premi 
i no un càstig; s’utilitzarà una llista, que estarà a la 
vista de tothom, de les pàgines que hagin rebut aquest 
segell perquè tinguin un incentiu a l’hora de dema
narlo, cosa que serà responsabilitat d’elles mateixes si 
en volen l’obtenció, i ho podrà fer qualsevol propietari 
d’una pàgina web, sigui del domini .cat, .com o qual
sevol altre, donat que és un fet voluntari.

L’acceptació del segell comportarà que la pàgina web 
que ho faci s’hagi de comprometre a continuar amb 
aquest codi de bones pràctiques al llarg del temps. 

Sense més, espero que aquest treball que hem fet a 
la comissió, per tota aquesta millora que hem realit
zat junts, per als –grans, és veritat– molts canvis que 
s’han fet, però si s’han fet canvis és perquè ha anat a 
millor... Reconec que no era la millor llei, però crec 
que ara mateix, tal com ha quedat, aquesta és una molt 
bona llei i els demano que hi votin a favor.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Moltes gràcies, honorable conseller. Tot seguit, en 
nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, 
té la paraula, per un temps màxim de tres minuts, l’il
lustre diputat Carles Merino.

Carles Merino Vives

Moltes gràcies, molt honorable presidenta. Molt ho
norable president de la Generalitat, honorables con
sellers i conselleres, il·lustres diputats i diputades, 
membres que ens estan veient, autoritats, ciutadans i 
ciutadanes de Catalunya.

Efectivament, senyor conseller, aquesta és una llei molt 
important. Com vam dir en la tramitació, la Llei de 
qualitat i seguretat a Internet era una llei necessària. 
Per aquest motiu, per responsabilitat amb el país i 
amb les diferències que tenim, hi donarem suport. 

Hi donarem suport perquè som un partit responsable 
que considerem que per sobre de les diferències ideo
lògiques està el país, i és per aquest motiu que avui el 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió farà que 
aquesta llei sigui possible.

Aquest treball ha estat molt extens i rigorós. A la co
missió s’ha fet un treball molt, molt extens per millo
rar la llei, la qual consideràvem que, si bé era impres
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cindible, necessitava canvis perquè tots els membres 
d’aquesta cambra s’hi sentissin més còmodes. 

Com deia anteriorment, acceptar la llei no significa 
acceptar el Govern, però sí un exercici de responsabi
litat per demostrar que avui som un país unit. 

També hem d’entendre, sobretot, que les competències 
de Catalunya en aquest àmbit són molt limitades. Re
gular Internet no és senzill, i menys amb les compe
tències que des de l’Estat espanyol ens deixen. Tot i 
així, volíem una llei realista, que servís de veritat, 
i crec que ho hem aconseguit.

Des d’aquest Grup Parlamentari hem treballat molt 
per tirarla endavant. A la comissió hem portat un 
gran nombre d’esmenes, no sé si és el partit que més 
esmenes..., però sí un gran nombre d’esmenes perquè 
poguéssim sentirnos més còmodes amb una llei, com 
deia, que ha de ser de tots perquè, per sobre de la ideo
logia, hi ha el país.

Celebrem que per una vegada el Govern acceptés els 
canvis proposats per podernos incloure en aquesta llei. 
Això de les llistes de pàgines bones considerem que, a 
més, és una bona eina, ens dóna un element propi; el 
segell de qualitat és un element innovador i creatiu que 
farà de Catalunya un referent en matèria d’Internet.

I bé, ja per acabar, també agraïm que al final s’hagi 
inclòs la persecució que amb altres grups parlamen
taris havíem dit: que en la mesura que fos possible es 
poguessin enviar a la fiscalia, d’ofici, aquells delictes 
que consideràvem, doncs, que són intolerables en una 
xarxa com és Internet, que és de tots, però sobretot 
ha de ser segura perquè tots nosaltres hi puguem estar 
molt a gust.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Tot seguit, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, té la paraula, per un temps 
màxim de tres minuts, la il·lustre diputada Mònica 
Morros.

Mònica Morros Serra

Moltes gràcies, honorable senyora Simó. Molt honora
ble president de la Generalitat, honorables conselleres 
i consellers, il·lustres diputades i diputats i autoritats i 
públic assistent. Imagininse davant d’un camp verd, 
ple d’herbes altes i, al final, la llibertat. 

Set formacions polítiques estàvem al punt de partida, 
però no en les mateixes condicions: uns eren més grans 
i la majoria eren més petits. Els grans vèiem amb fa
cilitat el final del camí, aquesta llibertat; als altres, els 
que eren més petits, els costava albirar la desitjada lli
bertat. Com podíem ferho per arribar a l’altre costat? 
Doncs, en comptes de «fardar» de la nostra alçada o 
de la nostra grandària, va ser unirnos, donarnos les 
mans, com..., recordeu què deia Machado: «Caminan
te, no hay camino, se hace camino al andar.»

I això hem fet al llarg d’aquesta curta legislatura: aga
farnos de les mans, i hem fet una cosa tan humana 

com és ajudarnos. Als que havíem pecat –com recor
dava el nostre conseller–, ens han tirat pedres, però les 
hem superat; les hem esquivat, les hem esquivat totes. 
Vam avisarlos dels sots, vam superar els esculls fins 
arribar a la llibertat: una millor llei. I ho vam fer sem
pre a través del diàleg. Per això estem totalment com
promesos a regular un aspecte com és la qualitat i la 
seguretat d’Internet. 

Amb la llei no m’estendré massa, perquè el nostre 
conseller ja l’ha explicada molt bé, així que m’agra
daria reafirmarnos en la necessitat d’aquesta llei, con
sensuada per la majoria de grups parlamentaris que 
formàvem part d’aquesta comissió.

Una llei que, en cap cas, limita la nostra llibertat d’ex
pressió, però que, per altra banda, aconsegueix una 
major seguretat i qualitat a Internet. Com tots sabem, 
som un govern negociador, un govern de coalició i 
veiem la incorporació de noves visions com un enri
quiment. Ho hem fet, ens hem entès i hem construït 
una llei consensuada, i no sols amb els grups parla
mentaris que formaven part de la nostra coalició, sinó 
que hem ampliat aquests pactes, aquests acords, a al
tres grups parlamentaris que no en formaven part.

I avui estic orgullosa del meu partit, però també estic 
orgullosa de tots els companys i companyes que han 
fet possible –o que avui faran possible– que s’aprovi 
aquesta llei. 

Per això Esquerra diu sí, sí a la Llei de seguretat i qua
litat a Internet, sí a la llibertat d’aquest poble i de la 
seva gent.

La vicepresidenta primera

Tot seguit, en nom del Grup Parlamentari Socialis
ta, té la paraula, per un temps màxim de tres minuts, 
l’il·lus tre diputat Diego Sánchez.

Diego Sánchez García

Muchas gracias, honorable vicepresidenta del Parla
ment, honorable president de la Generalitat, hono
rables consellers i conselleres, il·lustres diputats i di
putades, señoras y señores invitados; profesores y 
profesoras de Spuni, y voluntarios. Muchas gracias.

Nuestro Grupo Socialista votará afirmativamente esta 
ley, Ley de seguretat, vigilància i qualitat a Internet, 
porque pensamos que es una ley necesaria, pero no 
necesaria para hacer país –de país ya lo hacemos cada 
día, ya somos un país–, sino que pensamos en las per
sonas. El grupo Socialista lo que pensamos es que es 
una ley buena que pretende proteger a los usuarios de 
Internet, a las personas.

Esta ha sido una ley consensuada entre todas las fuer
zas políticas que en principio, el texto inicial que apro
bamos para discutir, entraba en unas materias en que 
nosotros no tenemos competencias y hemos tenido 
que modificarla en profundidad, pero sobre todo te
nía una ideología, y esa ideología hemos tenido que 
ajustarla en consenso con todas las fuerzas para que 
sea una ley neutra ideológicamente y que ayude a to
das las personas. Que no dé un poder a un gobierno 
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para poder imponer alguna ideología en la red, ni que 
sea una policía de la red, sino que hemos pensado en 
que sea una ley que cree instrumentos, en este caso 
de país, que permita proteger a las personas, pero no 
a través de castigos y hacer de policía en la red, sino a 
través de premiar con un sello de calidad a todos los 
que Introduzcan lo que son contenidos en la red, de 
forma que acepten que la Generalitat pueda inspeccio
nar y controlar esos contenidos. 

Sabiendo que no tenemos competencias, pero estamos 
con esta ley, intentando hacer un contrato entre los que 
son usuarios de Internet, que introducen contenidos, y 
el ejecutivo de la Generalitat, de forma que acepten 
que, aun no teniendo las competencias, podamos con
trolar los contenidos en protección de los usuarios y 
no para controlar la ideología de esta red. 

Con lo cual, nuestro grupo, por supuesto, votará afir
mativamente para aprobar la ley, el último trámite que 
nos queda para ello.

Y por último agradecer a los profesores y a los vo
luntarios del Spuni la oportunidad que nos han dado 
–y al Parlament, por supuesto– para poder hacer estas 
prácticas que estamos haciendo actualmente.

Gracias.

La vicepresidenta primera

Seguidament, en nom del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, té la paraula, per un temps mà
xim de tres minuts, la il·lustre diputada Gretel Rafuls.

Gretel Rafuls Trujillo

Muchas gracias, honorables señores de la Presidencia 
del Parlament, ilustres diputados y diputadas, el Par
tido Popular catalán se hace acompañar en su inter
vención, de la Constitución del Estado español, carta 
magna del pueblo de España y, por supuesto, de todos 
los catalanes y catalanas. Y ponemos cerca y visible 
nuestra ley de leyes para que sirva de recordatorio a 
aquellos que quieran agredir nuestra legalidad.

La ley que hoy se somete a votación sobre seguridad y 
calidad de Internet ha sido inicialmente rechazada por 
nuestro partido a partir de los siguientes argumentos 
constitucionales: Artículo 148, sobre las materias en 
que pueden asumir competencias las comunidades au
tónomas. Artículo 149, sobre las materias en que tiene 
el Estado competencia exclusiva, y cito, en la página 
106: «Las materias no atribuidas expresamente al Es
tado por esta Constitución podrán corresponder a las 
comunidades autónomas en virtud de sus respectivos 
estatutos. La competencia sobre las materias que no 
se hayan asumido por los estatutos de autonomía co
rresponderán al Estado, cuyas normas prevalecerán en 
caso de conflicto.»

En virtud de que no existe mención explícita al tema 
de la seguridad y calidad de Internet en el Estatuto de 
la Comunidad Autónoma de Cataluña, el Partido Po
pular Catalán ha considerado el carácter inconstitu
cional y, por tanto, ilegal e improcedente de dicha ley.

Tampoco creemos pertinente, en un contexto defini
do por el propio señor Prat, como de «emergencia so
cial», dilapidar los fondos del erario público con me
didas de esta naturaleza, por ejemplo, la creación de 
una agencia reguladora de la Generalitat. 

Como tercer elemento añadimos la ineficacia de polí
ticas de regulación como esta, cuando su objeto rebasa 
absolutamente los marcos legales y territoriales de Ca
taluña. Entiéndase la infinidad de dominios .es, .com, 
.org, .net, etcétera, producidos des de fuera de nuestro 
territorio de arbitrio y consumidos por ciudadanos ca
talanes.

Otra vez queda demostrado cómo la voluntad sobera
nista más radical se antepone al sentido común en po
lítica. No obstante las razones de peso planteadas, el 
Partido Popular Catalán, consciente de la alta probabi
lidad de aprobación de la ley, ha preferido incluir sus 
propuestas de enmiendas y no mantenerse al margen.

Nuestras modificaciones concretas al proyecto de ley 
se han dirigido a no sancionar la creación de perfiles 
falsos, como ejercicio de libertad individual, excepto 
en los casos que representan delitos. Otras modifica
ciones que no mencionaré por cuestiones de tiempo y 
que están contenidos en los documentos que tienen en 
la mano.

Como en política «coherencia» es una palabra de or
den, el PP Catalán se abstendrá a esta votación e ins
tamos a todos los presentes, diferentes grupos parla
mentarios, a que sean coherentes con sus posturas ya 
que, en definitiva, no olviden qué partido está en el 
poder en España. Por tanto, el Partido Popular Cata
lán puede servir como interlocutor para canalizar to
das sus propuestas por la vía legal, tanto a través del 
Gobierno español como de la Comisión Económica 
Europea.

Muchísimas gracias. Y acá dejo la Constitución para 
que sea testigo del resto de esta sesión. 

(L’oradora deixa un exemplar de la Constitució en el 
faristol.)

La vicepresidenta primera

Tot seguit, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, 
té la paraula, per un temps màxim de tres minuts, l’il
lustre diputat Arturo Sánchez.

Arturo Sánchez Carretero

Moltes gràcies, honorable senyora Anna Simó. Senyors 
membres del Govern, senyors diputats i persones que 
ens acompanyen, una Constitució més... Els senyors 
del PP s’entesten a portar llibres i llibres i llibres, des 
d’Iniciativa els recomanem que consultin a Internet, 
tot això, és molt menys contaminant, senyors... (Ria
lles.) Estalviïnse paper, que això pot canviar... (L’ora
dor mostra l’exemplar de la Constitució del faristol.) 
Això pot canviar i a més..., bé, és aquí...

Agraïm la voluntat de consens que s’ha presentat en 
aquesta comissió. És d’agrair veure com diferents 
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grups, des de les seves sensibilitats, són capaços d’es
menar una llei en un sentit que la faci de molta més qua
litat, que demostri que Catalunya sempre ha estat, dins 
del seu àmbit competencial, malgrat que limitat, sempre 
ha volgut tirar cap endavant en una mostra del seu ta
rannà modern i que vol ferse un lloc en la història.

Considerem també molt positiu que fins i tot aquells que 
s’abstindran avui hagin presentat les seves esmenes 
i hagin tingut la possibilitat de participar en aquesta 
llei. 

No m’estendré molt més, considerem que serà una mos
tra de la qualitat que presentaran totes aquelles pàgi
nes web que tinguin aquest segell de qualitat, perme
tran els usuaris d’aquests web saber que naveguen en 
un lloc segur. Saber que des del Parlament no oblidem 
que les noves tecnologies són un punt molt important 
en el nostre futur i no podem viure estancats en el pa
per. (L’orador mostra l’exemplar de la Constitució.)

Per això, des del nostre Grup Parlamentari d’Iniciati
va per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alterna
tiva, votarem positivament per aquesta llei i demanem 
al Govern que faci tot allò que cregui necessari per 
continuar en aquesta línia, i bé, agrair a tots vostès po
der compartir aquests dies amb tots vosaltres.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Seguidament, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta
dans, té la paraula, per un temps màxim de tres mi
nuts, la il·lustre diputada Patricia Rodríguez.

Patricia Rodríguez Busquí

Moltes gràcies, senyora Simó. Il·lustres diputats i 
diputades, bé nosaltres, com sabeu, vam votar a favor 
d’aquesta llei en el seu inici, vam donarli les gràcies 
al conseller per estendre’ns la mà i permetre que po
guéssim debatre sobre això, presentar esmenes i fer 
les modificacions que crèiem necessàries. Així ho 
hem fet, des del Grup de Ciutadans, però, malaurada
ment, considerem que l’objectiu d’aquesta llei ha can
viat. Per nosaltres, l’objectiu que tenia aquesta llei en 
un inici que era de qualitat i seguretat a Internet, ha 
canviat a un objectiu d’intentar penjarse medalletes 
des del Govern.

És a dir, nosaltres creem un segell de qualitat i, com 
que som molt «guais», doncs, mira, li donem aquestes 
pàgines web i ja està! És a dir, nosaltres creiem que 
això no té cap mena d’utilitat, no té sentit, per la qual 
cosa nosaltres avui ens abstenim, perquè considerem 
que aquesta llei ha perdut tot el contingut, tot el sen
tit, no aporta absolutament res a Catalunya i només és 
una forma de llençar diners, per la qual cosa, nosal
tres ens abstenim avui, perquè considerem que votar 
en contra no entra ja que...

Bé, li torno a donar les gràcies perquè ens ha permès 
la possibilitat d’intentar canviar això, però ja que no hi 
acabem d’estar d’acord, doncs, ens abstenim.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Finalment, en nom del Grup Mixt, té la paraula, per un 
temps màxim de tres minuts, l’il·lustre diputat Daniel 
Grande.

Daniel Grande Tena

Honorable senyora Simó (l’orador deixa l’exemplar 
de la Constitució en els escons del Govern), molt ho
norable president de la Generalitat, honorables conse
llers, il·lustres diputades. Bé, un cop feta tota la corrua 
de salutacions, procedim a saludar a qui de veritat ens 
devem, que són els ciutadans i les ciutadanes de Ca
talunya.

Per començar, ens agradaria dir que... –i crec que con
vindran tots vostès amb mi–, que governar és establir 
prioritats. Si estan d’acord amb mi entendran perfec
tament que les CUP entenen que aquesta llei no és una 
prioritat, no és una prioritat i el Govern hauria d’aten
dre altres lleis. 

Tot i això volem dir que les CUP sí que tenen un posi
cionament ferm i aquest posicionament ha estat el de 
treballar conjuntament amb el Govern per intentar es
menar i modificar aquesta llei de manera que hi po
guéssim votar a favor, però finalment no ha estat pos
sible. 

Tot i que dintre del text ens hem llegit molt bé la parti
tura i ens ha agradat la música que sonava, trobem que 
hi ha algunes notes discordants que ens han fet final
ment no poder votar positivament aquesta llei.

Ara, si em permeten, els demanaria que aquest humil 
diputat els traslladi un dubte: no acabem d’entendre 
com es pot legislar en aquesta matèria o en qualsevol 
altra sense esdevenir un estat, sense els instruments 
que ens dota la Constitució, com aquella (l’orador as
senyala l’exemplar de la Constitució), però d’un estat 
nostre. Per tant, convidem el Govern que siguin va
lents, com deia Sèneca: «La valentia és el punt mitjà 
entre la covardia i la temeritat.» Demanem que siguin 
valents com el govern que havia estat d’Esquerra Re
publicana durant la República, com aquell govern que 
va escriure el Decret de col·lectivitzacions, aquell de
cret que acaba amb: «La mort del capitalisme serà la 
victòria del poble.»

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Un cop han intervingut tots els ponents dels diferents 
grups parlamentaris, procedirem a la votació del Pro
jecte de llei. El vot serà electrònic, ja saben vostès 
quin és el funcionament del sistema de votació elec
trònica. Jo donaré l’entrada de l’inici de la votació, es
tiguin amatents..., comença la votació.

El Projecte de llei sobre qualitat i seguretat a Internet 
queda aprovat per 50 vots a favor i 16 abstencions. 

(Aplaudiments.)
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Declaració 
de la Junta de Portaveus de l’Spuni sobre la 
lliure determinació del poble de Catalunya

El tercer punt de l’odre del dia és la lectura de la De
claració de la Junta de Portaveus de l’SPUNI sobre la 
lliure determinació del poble de Catalunya. Llegirà la 
declaració la il·lustre senyora diputada Joana Bregulat.

Joana Bregulat Campos

Moltes gràcies, molt honorable presidenta, molt ho
norable president de la Generalitat, honorables con
sellers i conselleres, il·lustres diputats i diputades, 
públic assistent, d’acord amb la disposició de la Car
ta de les Nacions Unides i molts altres instruments 
internacionals que reconeixen el dret dels pobles a 
la lliure determinació, tenint en compte el marc de 
l’Estat democràtic i social en què ens trobem i res
pectant els principis del dret internacional, la Set
mana del Parlament Universitari fa la següent decla
ració: 

«El primer punt, atès que l’estatus polític actual i he
retat de Catalunya ha comportat una profunda crisi 
social, democràtica, econòmica, cultural i de model 
territorial, i davant de la improbabilitat de la Consti
tució que tenim, que ens han deixat els del Partit Po
pular, volem que aquest poble sigui un estat plenament 
sobirà.

»El segon punt, Catalunya, en la seva vocació europe
ista, té la voluntat d’esdevenir una república democrà
tica, guiada pels anhels d’igualtat, llibertat i recerca 
de la felicitat, que són propis de les dones i els ho
mes que volem viure dempeus. Vetllarem per mante
nir el compromís i respectar i garantir a tot el territori, 
i també a la resta de nacions del món, els drets hu
mans i les llibertats fonamentals de totes les persones, 
d’acord amb la Declaració dels drets humans i la Con
venció europea dels drets humans.

»El tercer punt i últim, tenim la ferma intenció d’ac
tuar de manera clara, solemne i respectuosa amb la 
resta de pobles lliures del món i mantenir bones rela
cions amb la resta de pobles d’Espanya, amb l’enfor
timent dels vincles culturals i afectius. Volem establir 
vincles amb l’Estat espanyol que promoguin la reci
procitat diplomàtica, econòmica i social. En definiti
va, volem garantir l’estabilitat, la convivència amisto
sa i la prosperitat d’ambdós països.»

Visca Catalunya!

(Aplaudiments. Alguns diputats, dempeus, canten Els 
segadors.)

La vicepresidenta primera

Senyores diputades, senyors diputats, els prego que 
mantinguin l’ordre en el ple. Com vostès saben, el Re
glament del Parlament no permet que es puguin fer 
aquestes mostres d’alegria o del que convingui a cada 
moment, de manera que els prego que... 

Molt bé, moltes gràcies.

Moció
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
les oportunitats futures de la infància, a partir 
del coneixement de la llengua catalana

El quart punt de l’ordre del dia és la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre les oportunitats fu
tures de la infància, a partir del coneixement de la 
llengua catalana, presentada pel Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió.

Per ferne la presentació, té la paraula l’il·lustre diputat 
Jordi Rubio.

Jordi Rubio Mitjans

Moltes gràcies, honorable senyora Simó, il·lustres di
putats i diputades, bé, la moció crec que més o menys 
la coneixen tots, ahir la vam consensuar fins més tard 
de l’hora de dinar a la Comissió d’Educació. Per tant, 
el que m’agradaria comentar és com és de difícil fer
los oposició a vostès. És molt difícil. 

I saben per què és molt difícil? Perquè és tanta la quan
titat de barbaritats i disbarats que deixen anar vostès 
cada cop que surten –i fins i tot quan no surten– que 
necessitaríem, a Convergència i Unió, un diari sencer 
per poderlos explicar, i, és clar, no el tenim, perquè el 
tenen vostès. 

(Aplaudiments en un sector de l’hemicicle.)

Però m’agradaria posar un parell d’exemples, en pri
mer lloc, no podem evitar... (Remor de veus.)

La vicepresidenta primera

Un moment, senyor diputat. Els demano silenci a la 
cambra. Pot continuar...

Jordi Rubio Mitjans

Gràcies. M’agradaria..., i hem de tornar a comentar 
el fenomenal nomenament com a conseller d’Interior 
d’un diputat trànsfuga, així, a lo grande. Bravo! per 
donar tranquil·litat a la gent, perquè els catalans pu
guin dormir tranquils sabent que un trànsfuga és el 
cap de la seva policia. 

No li podien donar alguna conselleria una mica més 
discreteta?, alguna cosa tipus Exteriors, –que, en el 
fons, el PP té raó: fins que no siguem independents no 
en tenim competències–, no, no, havia de ser Interior! 
I no podien agafar qualsevol trànsfuga, qualsevol di
putat ras de Convergència, havien d’agafar un dels tres 
negociadors de Convergència –perquè eren tres els 
que hi havia, encarregats, com els altres dos, de venir 
a parlar amb vostès.

Per tant, no diguin..., no diguin que no vam venir a 
parlarlos, sí que vam venir!, el problema és que no 
va tornar! (Rialles.) El problema és que es va quedar 
en aquesta cadira tan còmoda. (Remor de veus.) I, una 
cosa, honorable conseller d’Interior, és l’última cosa 
que li demanem des de Convergència –m’hi vaig fixar 
ahir–: faci el favor de treure’s el gomet verd aquest que 
encara porta, que no li toca! (Rialles.)
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I, finalment, m’agradaria aclarir una altra cosa. Pac
te d’esquerres i social, pacte progressista... Algú en 
aquest costat s’ha llegit el programa i els estatuts de 
Ciutadans? Els diputats d’allà presents, se l’han llegit? 

Ciutadans és un partit de dretes, Ciutadans és un par
tit que lluita pel mateix segment electoral que el Partit 
Popular –i s’ha vist a les recents eleccions locals. Ciu
tadans és un partit que pacta, entre d’altres, amb par
tits com Libertas, que és extrema dreta espanyolista i 
Ciutadans és un partit que té el suport moral d’institu
cions tan esquerranes com el Banc de Sabadell!

Finalment, m’agradaria afegir que ja sé que a vostès 
els agraden molt els plens aquests tan avorrits en què 
es diuen els uns als altres com són de guapos i com ho 
fan de bé, però no és aquesta la funció d’un parlament!

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Tot seguit, en nom del Grup Parlamentari d’Esquerra 
Republicana de Catalunya, té la paraula, per un temps 
màxim de tres minuts, l’il·lustre diputat Nil Baños.

Nil Baños Castelló

Gràcies, honorable senyora Simó, membres de la Me
sa, Govern, diputats, diputades, gent de la premsa que 
ens ha fet suar bastant aquests dies...

El posicionament d’Esquerra Republicana en aquesta 
Moció subsegüent a la interpel·lació a la senyora con
sellera, després d’aquesta esperpèntica intervenció del 
diputat de Convergència, serà negatiu, evidentment. 
I els dic una cosa: aquesta voluntat de seguir, i seguir, 
i seguir amb el tema del senyor conseller Casanellas fa 
gala de la vostra predisposició a negociar.

Nosaltres tenim molt clar que volem una educació pú
blica, laica, de qualitat i catalana, senyors del PP, per
què feu una LOMQE que atempta contra els nostres 
nens; una llei que atempta contra les llibertats, una llei 
que vol, en definitiva, espanyolitzar els nostres nens i 
qui digui que no, miente! (Rialles.)

Des d’Esquerra Republicana i des de les JERC tenim 
un compromís amb el jovent i creiem que són el futur; 
ens estimem Catalunya i ens estimem el nostre jovent, 
per tant, creiem que s’ha de donar una eina a les es
coles perquè aquest jovent estigui educat en la cultu
ra democràtica i, per tant, pugui tenir millors... –com 
els ho diria perquè ho entenguin–, millor predisposi
ció a negociar i millor predisposició política perquè no 
passi el que ha passat aquests últims anys amb els go
verns de Convergència i Unió i el Partit Popular.

Per un país de tots, escollim escola en català, perquè 
només podrem de debò quan puguem decidirho tot. 
Això, en definitiva, vol dir que no renunciem, no dei
xarem el somni i seguirem lluitant per la indepen
dència del nostre país, pels nostres nens, per la nostra 
gent, cosa que deia la gent de Convergència: «Sí, ens 
estimem el país.» Vaja!, ja es veu, eh?, en aquesta Set
mana els seus posicionaments, els seus pactes ocults 

o no tan ocults –perquè al final la gent del PP ho va 
treure–, semblava això ja la negociació del TTIP, que 
és una cosa secreta, però vaja!, que al final tot se sap...

Nosaltres hi votarem en contra perquè aprenguin una 
mica què és fer política i què és fer ballar la perdiu.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Tot seguit, en nom del Grup Parlamentari Socialista, 
té la paraula, per un temps màxim de tres minuts, la 
il·lustre diputada Jehane El Ghori.

Jehane El Ghorri Ennammali

Moltes gràcies, molt honorable presidenta, molt ho
norable president de la Generalitat, honorables conse
llers, il·lustres diputats i diputades, jo em deixaré de re
trets a l’altre bàndol, semblava que ahir havíem arribat 
a un consens, però ara, després d’aquest «numeret», 
avanço que ens abstindrem i m’agradaria comentar al
gunes de les esmenes que havíem pactat des del Partit 
Socialista català, que estan en el punt 2, concretament 
en el 2.a que llegeixo, diu el següent: «Introduir a l’es
cola pública una sisena hora lectiva diària, destinada a 
l’ensenyament de la llengua i literatura catalanes.»

Bé, des del Grup Parlamentari Socialista sempre hem 
sigut defensors de la introducció d’aquesta sisena hora 
lectiva, el que hem volgut fer ha estat presentar una es
mena de modificació d’aquest apartat perquè, en comp
tes que només es destini a l’ensenyament de la llengua 
catalana, també s’utilitzi per a l’ensenyament de llen
gua estrangera, que es doni l’oportunitat d’escollir.

Per altra banda m’agradaria destacar que hem dema
nat, hem presentat una esmena de supressió a l’apar
tat 3, ja que creiem que no cal desplaçar el castellà per 
afegir hores de català, en tot cas, mantenirles. Des del 
Grup Parlamentari Socialista som partidaris de man
tenir les hores de castellà i, en tot cas, afegirne de ca
talà, però mai reduirne, de castellà; les coses creiem 
que les hem de mantenir tal com estan i que el castellà 
no s’ha de reduir.

I, per últim, un detall que és l’apartat 4, en què hem 
presentat una esmena de modificació, no per res, sinó 
perquè creiem que la idea que ens han expressat des 
del Grup Parlamentari de CiU no encaixava ben bé 
amb el que deia el text i hem demanat una reformula
ció d’aquest apartat.

Res més, recordar que ens abstindrem, i moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Seguidament, en nom del Grup Parlamentari del Par
tit Popular de Catalunya, té la paraula, per un temps 
màxim de tres minuts, l’il·lustre diputat Marc Tolrà.

Marc Tolrà Rosell

Aquí també hi diu «Estatut», eh? (l’orador posa l’exem
plar de la Constitució en el faristol), i «Reglament del 
Parlament».
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Bé, gràcies, presidenta. President de la Generalitat, 
consellers, diputats, doctora Agnès Pardell, senyora 
Anna Domingo i altres convidats, nosaltres, el Par
tit Popular Català, en el debat de política general, la 
nostra expresidenta del Grup Parlamentari, la senyo
ra Alícia SánchezCamacho, ja els va advertir d’això 
i nosaltres ho desenvoluparem perquè no la van voler 
escoltar.

En primer lloc, a Convergència i Unió. Nosaltres fem 
una esmena total a la seva moció perquè no respon a 
cap criteri educatiu, sinó que respon a un criteri ideo
lògic. Si això ho diu el Grup Parlamentari del Partit 
Popular no ens faran cas, però tinc un article de La 
Vanguardia que potser sí que li faran més cas. (L’ora
dor mostra un full.) Fixinse: «Informe Pisa. Cataluña 
por debajo de la media española en ciencias y por en
cima en lectura.» I per això reforcem la llengua i no 
reforcem les ciències...

Senyors del Govern, senyora consellera d’Educació, 
a vosaltres us porto un gràfic de El Periódico –com 
veieu tenim diversitat de fonts. (L’orador mostra un 
full.) Gràfic: «Competencia matemática, promedio 
OCDE: 494 punts.», Catalunya un punt menys, estem 
per sota la mitjana de l’OCDE. «Competència cientí
fica, promedio OCDE: 501 puntos; Catalunya, 492.» 
Estem per sota en ciències, en canvi, comprensió lec
tora, 496 punts, la mitjana de l’OCDE i Catalunya, 
cinc punts per sobre. I aquí, el que vostès ens fan i el 
que vostès ens proposen és reforçar la llengua, quan el 
que s’ha de reforçar –i no ho diu el Partit Popular ca
talà, ni el Partit Popular espanyol, ni l’europeu: és que 
s’han de reforçar les ciències i la tecnologia; la ciència 
i la tecnologia, les matemàtiques, la resolució de pro
blemes, que és això en el que falla.

I, senyor president de la Generalitat i consellera d’En
senyament, vostè és el responsable d’haver posat una 
consellera del Partit Socialista, quan el Govern Socia
lista se’n va anar de La Moncloa, el fracàs escolar a 
Espanya era del 31 per cent; ara, amb el Govern del 
Partit Popular, en només quatre anys..., sí, rigui, rigui, 
rigui..., ara és de deu punts per sota, el 21 per cent. 

Vostès això... i què farà, senyor diputat, perquè vos
tè representa un potipoti de Govern, un potipoti que 
ens porta a l’abisme, ens porta a l’abisme a tots els ca
talans... Sí, sí, perquè tenen allà els de la CUP, tenen 
l’esquerra radical, l’esquerra populista, l’esquerra ex
trema que vol que els infants escriguin la seva pròpia 
tragèdia grecoromana. (Remor de veus.)

I miri, senyor president (l’orador mostra un full), és 
que ja ni la premsa –que l’ha poguda comprar aquests 
tres dies– no li dóna la raó: «El PP dispara contra el 
pacte de Govern.» El PP som la veritable oposició, el 
PP som aquells responsables que traiem Espanya de 
la crisi; el Partit Popular som aquells que fem políti
ques educatives que, amb la signatura de valors cívics 
i socials, no posem la ideologia pel capdavant, com 
fan vostès, perquè fan una educació purament ideo
lògica. 

Nosaltres, en la línia de la OCDE –i per això l’exse
cretària d’Estat d’Educació ara és a l’OCDE–, ens 
han premiat per això, que cap de vostès ha anat a 

l’OCDE..., perquè al Partit Popular seguim una línia 
pensant en l’educació. I vostès el que fan és posar els 
infants en una ideologia i els porten a l’abisme.

Per tant, des del Partit Popular Català, si vostès no 
poden fer front a un repte com és l’educació, sincera
ment, dimiteixin.

(Alguns aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Tot seguit, en nom del Grup Parlamentari d’Iniciativa 
per Catalunya Verds  Esquerra Unida i Alternativa, 
té la paraula, per un temps màxim de tres minuts, l’il
lustre diputat Iván Rodríguez.

Iván Rodríguez Molins

Moltes gràcies, molt honorable presidenta de la Me
sa; molt honorable president; honorables consellers; il
lustres diputats i diputades.

Què dir? Cansa ja el discurs destructiu, el discurs 
de la dreta, la rància dreta...; cansa molt i ha quedat 
clar; ha quedat clar que no han entès..., no han entès 
el moment social, no han pogut llegir..., no han arri
bat a llegir el que, senyor, amb uns gràfics..., mira, no 
heu entès la cosa... El que volem des d’Iniciativa per 
Catalunya Verds i Esquerra Unida Alternativa, que és 
el meu partit, són unes polítiques actives en educació. 
L’educació no l’arreglarem retallant, que és el que heu 
fet vosaltres, des del Govern central i, Convergència, 
des del Govern d’aquí.

Simplement demanem una paritat a l’estil europeu, 
només demanem una mica més de despesa pública, 
una mica més de despesa pública per a la igualtat, més 
despesa pública per a la integració social, més despe
sa pública per acabar de colpir aquest eix vertebrador 
que és l’educació en una societat, i crec que en va dei
xar constància ahir, durant la comissió: «Que quien se 
atreve a enseñar nunca puede dejar de aprender.»

Senyors, ningú és perfecte, tot està per millorar i tot 
està per fer. I el que hauríem de fer en un tema tan im
portant com és l’educació és fer pinya i no des truirnos.

Per últim, dir que el vot del nostre partit –com no pot 
ser d’una altra manera– serà negatiu. Espanta la pre
tensió de reintroduir la religió a les aules, d’establir 
una doctrina, la catòlica; sí, senyors, una doctrina ca
tòlica del Partit Popular del Govern central i ara amb 
la proposta de CiU de deixar de banda, d’imposar, de 
deixar de banda la laïcitat. 

Creiem que hauríem d’imposar un marc de convivèn
cia i respecte entre les creences i les decisions fami
liars, simplement, resumint: llibertat al culte.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Tot seguit, en nom del Grup Parlamentari de Ciuta
dans, té la paraula, per un temps màxim de tres mi
nuts, l’il·lustre diputat Ivan Hortal.
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Ivan Hortal Sánchez

Gràcies, molt honorable presidenta. Molt honorable 
president i honorables consellers i conselleres, il·lustres 
diputats i diputades... Desde Ciudadanos queremos 
decir que la intervención del diputado de CiU no nos 
parece que explique la moción –yo les recuerdo que 
estamos en el Parlament de Catalunya, no estamos en 
un circo–, por tanto, ustedes no tendrían que empezar 
a decir que si el tránsfuga, que si no sé qué..., ustedes 
tendrían que explicar la moción de educación, que es 
lo que hemos venido aquí a explicar.

Ustedes dicen que nosotros somos un partido de dere
chas, un partido de derechas que queremos una edu
cación laica, por ejemplo; un partido de derechas que 
estamos a favor de las becas comedor o de hacer una 
educación inclusiva. Y esto no está nada en la moción. 

Esta moción, más que una moción sobre educación 
parece un panfleto de la ANC, porque, básicamente, 
de lo único que trata es sobre el catalán.

Después nos gustaría proceder a explicar los puntos 
que nosotros queríamos suprimir o modificar. En pri
mer lugar, lo que le hemos mencionado de la educa
ción pública laica de calidad, gestionada no sólo por 
los catalanes, sino por el resto de españoles –porque 
las competencias de educación no son exclusivas para 
Cataluña.

Un tema curioso, ¿no?, el de las tradiciones populares 
catalanas. Parece ser que va a estar prohibido cantar 
un villancico en español, porque esa es la visión que 
nos dan. Ustedes quieren enseñar las sardanas a los 
niños de infantil, pero no quieren enseñarles las tradi
ciones españolas.

Después, el tema de la sexta hora diaria. Ustedes quie
ren seis horas de catalán más a la semana: no tiene 
ningún sentido. ¿Por qué no dedican estas horas a ma
terias que de verdad importan?, materias que de ver
dad los alumnos necesitan como son las matemáticas, 
como son las ciencias.

Otro punto de la moción es el de la realidad históri
ca de Cataluña. La realidad histórica de España pa
rece que tampoco les importa, ustedes solo quieren 
centrarse en lo que ha pasado aquí, nos cerramos en 
la aldea y no explicamos la historia de España, que 
la asignatura –les recuerdo– en bachillerato se llama 
«historia de España», no de Cataluña.

Después, otro punto..., que este ya es alucinante! Uste
des quieren explicar el proceso separatista en la asig
natura de historia. ¿Qué proceso separatista? ¿El pro
ceso que pactan con el Partido Popular? Es que es un 
poco irónico, ¿no creen? El tema..., volvemos con lo 
mismo: subvenciones a los cursos en catalán..., los ex
tranjeros deben aprender catalán; sí, evidentemente, 
pero ¿por qué no subvencionamos también cursos en 
español o cursos en inglés? Tiene que ser sólo en ca
talán... 

Otro punto que han añadido al final, con el apoyo de 
los radicales de la CUP ¿cómo no?, es el tema de los 
profesores del 9N. Ustedes quieren dar apoyo a unas 
personas que están imputadas, a unos consellers que 

están imputados y a unos directores de centros que 
abrieron unos colegios...

La vicepresidenta primera

Senyor diputat, se li ha acabat el temps. Vagi conclo
ent, si us plau.

Ivan Hortal Sánchez

D’acord.

Por último queríamos añadir, también, el tema de la 
LOMCE, que ustedes quieren saltarse la ley porque 
no les gusta, y así no funcionan las cosas. 

Por eso, des de Ciudadanos, vamos a votar que no a 
esta moción, y el único punto en que estamos a favor 
es el del carácter bilingüe de la Administración, y sim
plemente remarcar esto.

Gracias.

La vicepresidenta primera

Tot seguit, en nom del Grup Mixt, té la paraula, per un 
temps màxim de tres minuts, l’il·lustre diputat Marc 
Collado.

Marc Collado Ramírez

Gràcies, honorable presidenta. Molt honorable presi
dent Prat, honorables conselleres i consellers; il·lustres 
diputades i diputats, poble de Catalunya, que és al que 
estem per servir.

Bé, aquí tenim una cosa..., bé, jo ho trec... (L’orador 
deixa la Constitució en els escons del Govern.) Ho dic 
fonamentalment perquè el Partit Popular dóna lliçons 
de lectura i de matemàtiques, però vosaltres el que no 
sabeu és llegir la voluntat del poble –i ho dic també 
al company de Ciutadans. Que no sé si saben en quin 
moment històric viuen i donen lliçons, quan en realitat 
tampoc saben molt bé on situarse en el país en què 
treballen, no?

I només un comentari, diem, a la moció que es presen
ta, que aquí només eduquem per adoctrinar... Escolti, 
Aznar va enviar molta gent a treballar a la construc
ció amb les seves polítiques laborals pèssimes i una 
de les qüestions del fracàs escolar és gràcies al govern 
d’Aznar, així que vagin prenent nota...

En tot cas, miri, senyor Rubio, vostè és un impresen
table. Vostè el que no pot fer és presentar una moció i 
riure’s del català, riure’s de la llengua catalana, riure’s 
del poble de Catalunya..., presentar una moció fantas
ma per criticar el Govern. Per la qual cosa, si us plau, 
li demano que quan faci la rèplica, si és que hi té dret, 
si us plau, doni explicacions sobre la seva moció, doni 
explicacions sobre per què presentem una defensa del 
català en aquest Parlament. Si us plau respecti la seu 
parlamentària i no en faci un pati d’escola.

Llavors, diguem les coses clares: vostès han presentat 
una moció amb la qual fan la feina al Partit Popular i 
li fan complir el seus somnis només amb un redactat 
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dogmàtic sobre la història de Catalunya que realment 
hem aconseguit arreglar, que són els punts 2.b i 2.c i 
que realment la qüestió és que hem aconseguit que la 
història de Catalunya s’aconsegueixi explicar a les es
coles, s’aconsegueixi explicar de forma que els nens 
puguin entendre què passa. 

Quina por tenen, senyors del PP, per votarhi en con
tra? Quina por tenen que els infants d’aquest país pu
guin entendre què passa? Què prefereixen? Que es ta
pin les orelles com fan vostès? Bé, no entraré més en 
això... 

Diuen que tractem d’adoctrinar els infants..., escol
ti, adoctrinar els infants és treure la LOMCE; la 
LOMCE, el que fa és obligar els nens a estudiar re
ligió catòlica i relegar les llengües de les comunitats 
autònomes, com per exemple el català, a un punt sub
sidiari que a vostès els interessa, això és adoctrinar, 
senyors del Partit Popular. 

Per tant, la Candidatura d’Unitat Popular aquí no es
tà per fer demagògia, aquí no està per dir que si votem 
en contra, en contra de l’oposició... Escolti, nosaltres 
aquí estem per representar el poble de Catalunya, per 
representar la llengua catalana, tots els catalanopar
lants, de Salses a Guardamar i de Fraga a Maó i tam
bé a l’Alguer, així que nosaltres, com que volem viure 
plenament en català, hi votarem a favor.

Visca la terra!

La vicepresidenta primera

Voldria demanar disculpes, perquè després de la pre
sentació del text de la moció, no he donat la paraula al 
Grup Parlamentari de Convergència i Unió, de mane
ra que ho faríem ara. 

Té la paraula, en nom del Grup Parlamentari de Con
vergència i Unió, per un temps màxim de tres minuts, 
el diputat Gerard Martínez.

Gerard Martínez Moreno

Moltes gràcies, presidenta. Bé, esperem que aquest er
ror hagi estat fortuït i no hi tingui res a veure el fet que 
el seu partit és al Govern. 

Moltes gràcies. (Rialles.)

El diputat de la CUP ens critica que hem convertit 
aquest Parlament en un pati d’escola..., bé, és normal, 
tenim un govern de parvulari, que no sap ni el que vo
ta. Ahir, a la comissió, hi estava a favor, va presentar 
les seves esmenes; molt bé, tot molt correcte, parlant, 
dialogant..., tot això que ha afectat a aquest Parlament 
Universitari. Però es veu que ara arriba i vota que no; 
molt bé, es posiciona al costat del Partit Popular, de 
Ciutadans, del PSC... 

Vam demanarli a la consellera que respongués el nos
tre diputat, l’il·lustre diputat Cristian Monforte, quan li 
va fer la interpel·lació i no va donar cap resposta.

I per això hem presentat aquesta moció, però és que 
segueix sense donar cap resposta a com blindar el ca
talà com a llengua de cohesió social i progrés del país 

i com defensarà els directors d’escola i els funcionaris 
del Departament d’Ensenyament, imputats per la con
sulta del 9 de novembre.

Des de Convergència i Unió no ens acabem de creure 
que el Grup d’Esquerra Republicana no vulgui votar 
a favor d’aquesta moció, no vulgui defensar els fun
cionaris que van ajudar a preguntar al poble de Ca
talunya. No ho entenem, sincerament, si no és que 
sigui una maniobra per desgastar Convergència. Con
vergència, Convergència, desgastemla, creem tribu
nals d’ordre públic, escamots, tribunals polítics con
tra Convergència, que és tot el que han fet durant tota 
aquesta setmana universitària, han anat en contra nos
tre tota l’estona, sense dialogar.

I ahir que aconseguim dialogar a la comissió, vénen 
avui i fan aquest..., no sé com dirne..., aquesta jugada, 
aquest espectacle, diguéssim així, perquè voten com 
Ciutadans. I, llavors, jo els pregunto: són Esquerra Re
publicana de Catalunya o són izquierda monárquica 
de Soria?, perquè jo no ho entenc, no ho entenc! 

Són un partit independentista o què són? No s’en
tén! No s’entén que no vulguin defensar els directors 
de les escoles públiques que van obrir el 9N! Expli
qui’nsho! És impossible! No entenem, des de Con
vergència, no entenem que no vulguin blindar l’escola 
catalana, el model d’èxit que els governs de Conver
gència i Unió han establert durant..., aquest model 
d’èxit. No ho entenem, sincerament.

És que teníem un discurs aquí preparat, però no el lle
giré perquè posava: «Oh!, agraïm al Grup d’Esquerra 
Republicana que hagi entrat en raó...» Però si això és 
pitjor que la Constitució! Més paper mullat que això 
és impossible! No es pot dialogar amb vosaltres, no es 
pot, no sou un govern seriós! Què passa? És clar, es
tan dividits, perquè potser els Socialistes, com que no 
estan a favor de la independència ni del dret a decidir, 
doncs, clar, no volen protegir els nostres directors, pe
rò aquest és el problema: quan es fa un govern amb les 
pinces, només per ocupar aquestes còmodes cadires! 

Doncs espero que els vagin molt bé, però el poble els 
passarà factura!

Moltes gràcies.

La vicepresidenta primera

Per tal d’efectuar les consideracions finals, té la parau
la l’il·lustre diputat Jordi Rubio.

Jordi Rubio Mitjans

Moltes gràcies. És trist però no ens sorprèn, no ens 
sorprèn perquè el seu, aquest Govern dels llums, en 
realitat és un govern dels llums apagats. 

També volia agrair a Ciutadans aclarirnos que, efec
tivament, no saben llegir. Vostès són un govern que ha 
fet un parell de coses bastant greus durant aquesta set
mana, i després han dit el contrari. I crec que el poble 
de Catalunya es mereix saber que vostès, el seu Go
vern, en realitat són quatre o cinc persones –no més– 
que tenen la resta de la bancada aterrida a través de 
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la policia política que han creat, comandada pel por
taveu del Govern, que es dedica –entre altres lloables 
funcions– a fer callar consellers en rodes de premsa, i, 
no en té prou amb això, que es passeja amb el molt ho
norable president de la Generalitat, David Prat, per tot 
l’edifici com si fos seu, per controlar que tothom faci, 
pensi, digui i, sobretot, voti el que toca.

Però és que hi ha una altra cosa. Vostès diuen que ai
xò és un govern social i d’esquerres... Miri, els direm 
la veritat: dissabte a la tarda, dissabte, no diumenge, 
quan nosaltres no sabíem ni com ens dèiem quasi, 
vostès, Esquerra Republicana de Catalunya, ens van 
venir a oferir un pacte de Govern que consistia que 
es quedaven presidència del Parlament i portaveu del 
Govern –que ja sabem per què ho volien–, i nosaltres, 
presidència de la Generalitat. 

Sí, ja sé que no ho recorden, però això és el que va 
passar. Com els vam dir que no, que un moment, que 
crèiem que no era la resposta més sensata, que ens es
peréssim a diumenge, vostès el que van fer, simple
ment, és anar pel següent, perquè el que volien són les 
cadires, aquestes cadires tan còmodes. És així.

I ara ens vénen aquí, després de consensuar ahir una 
moció sobre el català, i ens diuen que no, que s’han re
botat, que no els agrada que els diguin el que no volen 
sentir –ho entenem, porten tota la setmana així–, i que 
ara votaran en contra del català, juntament amb Ciuta
dans i amb el Partit Popular.

Molt bé, vostès segueixen en la seva línia, no hi ha 
gaire res més a dir. Esquerra Republicana vota en con
tra d’afegir una hora més a l’escola pública i dedicarla 
al català i a la llengua estrangera, fantàstic.

La vicepresidenta primera

Un cop conclòs el debat de la moció, procedirem a la 
votació. (Nil Baños demana per parlar.) Digui’m, se
nyor diputat? Per al·lusions, trenta segons.

Nil Baños Castelló

Bé, gràcies, presidenta. Nosaltres no volem abaratir el 
català, no volem abaratir el model lingüístic que en 
diuen d’èxit, vaja!, no ho sé, no sé amb quines referèn
cies. No siguin cínics, perquè si volen els recordo com 
van anar les negociacions per al 9N i com han anat 
les negociacions per a la llista unitària. Si volen els ho 
recordo, eh?, perquè no tenim cap problema. 

Gràcies, presidenta.

(El conseller d’Interior demana per parlar.)

La vicepresidenta segona

Per al·lusions directes en quin moment, senyor conse
ller? (Rialles.) Trenta segons.

El conseller d’Interior (Oriol Casanellas i Català) 

Moltes gràcies, presidenta. Què dir, il·lustres diputats 
de Convergència i Unió? Vostès, des del primer dia, 
també van buscar aquestes cadires, per això van anar 
a pactar amb el Partit Popular... (Veus de fons.) Bé, 

esperi’s, esperi’s... Per això va anar a buscar el Partit 
Popular i el suport de Ciutadans i la mà a Esquerra 
Republicana no la va allargar, no va allargar la mà a 
Esquerra Republicana, senyor...

Què més dir? La meva abstenció no els va fer fora del 
Govern, va ser la seva mala gestió. I van quedar cruci
ficats en aquestes cadires..., van quedar ben crucificats 
i, com Jesús quan el van crucificar a la creu... (Ria
lles.) Com Jesús quan el van crucificar a la creu, va 
dir: «Pare, perdona’ls, no sabien el que es feien.»

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments.)

La vicepresidenta primera

Senyores diputades, senyors diputats. (Adrià Reyes 
Langa demana per parlar.) Digui, senyor diputat? Però 
vostè no ha estat al·ludit, senyor diputat (Rialles.) Tren
ta segons. (Rialles.)

Adrià Reyes Langa

Bé, al marge de discussions sobre cadires, sobre trans
fuguisme, sobre com van anar les negociacions, sobre 
el 9N, sobre el Govern, sobre qüestions que no per
toquen parlant d’una moció subsegüent a una interpel
lació, parlem sobre llengua, parlem sobre directors 
d’escoles, parlem de coses molt importants.

Jo pregaria al Govern d’Esquerra Republicana i al 
Govern en el seu conjunt que pensés una mica en el 
p aís, que oblidessin una mica aquestes rencillas que 
ara han sorgit i que segueixin en la línia del que han 
fet amb la Llei de seguretat a Internet, en què ens hem 
posat d’acord, hem fet una cosa positiva per al país i, 
per tant, jo animaria que votin amb el cap i no amb la 
sang calenta, amb aquesta mena de riña amb les nava
lles al carreró, en pla una mica «poligonero». (Rialles.)

(El president de la Generalitat demana per parlar.)

La vicepresidenta primera

President... (Rialles.) Aquí no podem iniciar un nou 
debat, president, li dono la paraula però pregaria que 
els debats que hagin de tenir respecte a la constitució 
d’aquest Govern, els tinguin fora d’aquest hemicicle. 

Trenta segons, president.

El president de la Generalitat (David Prat i Jorba)

Gràcies, presidenta. Vostès, senyors de Convergència i 
Unió, tenen un atac de banyes que encara els dura a dia 
d’avui, estan obsessionats amb el diputat que no va voler 
servir els seus interessos, que era pactar amb el Partit 
Popular. I jo no sé qui té el problema? Perquè nosaltres, 
Esquerra Republicana de Catalunya, hem aconseguit un 
govern pactant amb cinc partits polítics, hem aconse
guit aprovar una moció anteriorment amb vostès.

Per tant, nosaltres ho aprovem tot, ho negociem amb 
tothom, parlem amb tothom i vostès, que tenien vots 
favorables, amb una intervenció –que no passarà a la 
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història com a grandiloqüent– han aconseguit perdre 
tots els suports. 

Per tant, vostès tenen un problema.

La vicepresidenta primera

Procedirem a la votació.

Atès que m’han comunicat que hi ha hagut algun pro
blema amb la votació d’algun grup parlamentari an
teriorment, els faré un repàs ràpid de quin és el pro
cediment per votar. El procediment per votar és el 
següent. Vostès tenen quatre botonets en el seu escó, 
un de blanc, un de verd, un de vermell i un de groc. 
Per votar han de fer dues passes, no només una, dues. 
La primera és tocar, prémer el botonet blanc, que és el 
que indica que vostès són presents en el seu escó. Sen
se prémer aquest botó blanc no podran exercir el seu 
dret a votar. Un cop hagin premut aquest botó blanc, 
després ja poden procedir a prémer qualsevol dels al
tres tres botons, que són el del sentit de la votació. 
D’acord? (Pausa.)

Doncs, un cop fets aquests aclariments, procedirem a 
la votació. 

Comença la votació.

La moció ha estat aprovada per 36 vots a favor, 30 en 
contra i 9 abstencions.

(Aplaudiments.)

Ara, en un ple normal i corrent, ordinari, dels que fem 
al Parlament de Catalunya, doncs, es clouria la sessió, 
però abans de clourela voldria adreçarlos unes últi
mes paraules d’aquest onzè Parlament Universitari.

En aquesta onzena edició, a més a més, doncs, d’estu
diants de dret, estudiants de periodisme, estudiants de 
ciències polítiques, també ja hi heu assistit estudiants 
d’administració i direcció d’empreses, estudiants de 
filologia. 

Aquest Ple Universitari, doncs, ha incorporat novetats, 
que són molt interessants i que permeten que pugueu 
practicar tot allò que es fa de manera més amplia, tot 
allò que es fa en aquest Parlament. És a dir, també el 
que són els Serveis Jurídics del Parlament i també els 
Serveis Lingüístics del Parlament, que tant de suport 
ens donen als diputats i a les diputades.

Aquest Parlament Universitari té un objectiu claríssim 
per part del Parlament de Catalunya, la línia d’obrir
nos a la ciutadania, que ens coneguin, que entenguin 
què és el que fem aquí, i, en el cas dels estudiants uni
versitaris, doncs, és que pugueu conèixer quins són els 
mecanismes, l’estructura del Parlament, quin és el seu 
funcionament i les tasques que fem els diputats i les 
diputades.

Esperem que aquest objectiu s’hagi acomplert i que 
hàgiu pogut tenir un coneixement tan aprofundit com 
pugui ser en aquesta setmana tan intensiva d’aquestes 
funcions i d’aquestes tasques. 

Heu treballat moltíssim, moltíssim, moltes hores, i 
voldria agrairvos, en nom del Parlament de Catalu
nya, tota aquesta dedicació, aquestes ganes, aquesta 

força que s’ha vist avui aquí; us heu posat absoluta
ment dintre del rol, no només dels diputats i diputades, 
sinó de cada grup parlamentari, heu fet unes interven
cions brillants, d’altres, bé, han estat una mica «poli
goneres», segons..., si em permet el portaveu de Con
vergència i Unió, però així ha estat i així quedarà 
recollit a les actes d’aquest Parlament.

Aquest ha estat un parlament complicat i la constitu
ció d’un govern molt, molt, molt complicada. Va ha
verhi un empat a la primera votació per a l’elecció 
del president del Parlament, no es va votar secretari 
quart, vull dir, que tenim una mesa una mica coixa. 
Hi ha hagut un pacte de Govern d’esquerres, amb el 
suport de Ciutadans i del Grup Mixt, i he pogut anar 
seguint tant com he pogut, doncs, el diari L’Hemicicle 
i els informatius de la ràdio i de la televisió, i també 
he de felicitar tots els estudiants de periodisme per la 
feinada que heu fet. I també per aquest nou web de 
l’Spuni.cat, que és fantàstic i que permet poder que 
molta altra gent pugui seguir –no només des del Par
lament– la feina que heu fet.

Per fer possible tot això, evidentment, vosaltres sou els 
principals actors d’això; però també hi ha el professo
rat i les universitats que s’han implicat, que un any més 
voldria agrairvos a totes i a tots tantes hores que heu in
vertit, també, per fer possible aquest Parlament Univer
sitari i per creureusel –perquè us el creieu–; que hàgiu 
estat diputades o no d’aquest Parlament, com les profes
sores, Pardell i Cabassés, companyes en el seu moment, 
com també els antics estudiants que us hi heu implicat. 
El suport de les diputacions per fer possible que pugueu 
estar aquesta setmana aquí i, evidentment, als serveis 
del Parlament que, any rere any, no ens cansarem de 
repetirho, la bona, boníssima feina que fan en aquest 
Parlament Universitari i en totes les tasques encoma
nades, siguin les ordinàries del Parlament o no, sem
pre disposats, sempre predisposats, sempre deixanthi 
la pell, la seva expertesa i la seva professionalitat.

Deia l’Ivan Rodríguez en la seva intervenció abans –he 
volgut prendre’n nota– que «qui s’atreveix a ensenyar 
no pot deixar mai d’aprendre». Estic convençuda que 
els docents així ho heu fet, però jo us he de dir que els 
diputats i diputades hem après molt, també, durant 
aquesta setmana universitària, de tots vosaltres. No 
només perquè ens heu posat un mirall –el que heu cre
gut oportú– al davant..., sí, sinó perquè la vostra ma
nera de veure la tasca parlamentària i la dedicació que 
heu tingut també ens ha permès d’aprendre moltíssi
mes, moltíssimes coses.

Espero que us endugueu un bon record del pas pel 
Parlament en aquesta setmana; el Parlament, ja us dic 
jo que sí. I us desitjo tants d’èxits i encerts en la vostra 
carrera, tant la universitària, com la professional i no 
us canseu mai de lluitar per allò que voleu. Te’n pot 
sortir o no, però si no lluites, segur que no te’n surts!

Moltes gràcies. 

S’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i sis 
minuts.

www.spuni.cat
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Annex

Llei de qualitat i seguretat a Internet 

Preàmbul

No hi ha cap dubte que, ben entrat el segle xxi, alguns 
paradigmes i hàbits de convivència ciutadana han 
canviat notablement respecte als que la societat as-
sumia a les darreries del segle passat. La virtualització 
de les relacions socials ha esdevingut un fet generalit-
zat per a un grup de ciutadans, ara ja segurament ma-
joritari, que cada cop participa més en xarxes socials 
via Internet, que es comunica de forma instantània a la 
xarxa, que s’aplega en comunitats virtuals per a una 
multiplicitat de finalitats, que s’aboca a l’oci per Inter-
net, que hi consumeix cultura, que s’informa a través 
d’Internet, o que hi fa negoci.

Res no fa pensar que aquesta tendència fins ara crei-
xent arribi a una situació d’estancament o que faci un 
gir i que la població s’allunyi d’aquestes pràctiques; 
ans al contrari, tots els indicadors assenyalen un pro-
gressiu increment, tant en la participació activa en 
aquest nou món virtual com també en la diversificació 
de les activitats que s’hi poden fer. Les millores tec-
nològiques constants i l’abaratiment i homogeneïtza-
ció progressiva de les tecnologies de la informació i la 
comunicació i dels protocols de funcionament també 
contribueixen a la progressiva generalització de l’ús i 
de la diversificació.

Segons alguns experts, l’era actual és la de la comu-
nicació i de la interacció global. Les fronteres entre es-
tats en aquest sector sovint desapareixen i fan impos-
sible una clara atribució de territorialitat a l’activitat que 
s’hi desenvolupa i, en conseqüència, conèixer la legis-
lació que li és aplicable i l’autoritat que ha de ser res-
ponsable del seu seguiment o de la seva regulació i, si 
calgués, punició.

Aquesta darrera dificultat per determinar legislació i 
autoritat s’agreuja en haver de recórrer a fonts norma-
tives molt disperses i diverses i que no han acabat de 
trobar encaix en una llei reguladora única, sigui per la 
novetat del tema, per la precipitació legislativa o per 
la mateixa naturalesa dispar de la matèria que regula 
aquesta llei. A hores d’ara, per a qüestions diverses, 
s’ha de recórrer al Codi penal; a la legislació de qua-
litat a Internet; a les normes que protegeixen el dret a 
l’honor, el dret a la informació, la propietat intel·lectual 
i la llibertat d’expressió; i a les lleis de policia i de se-
guretat.

Activitats o conductes, com ara trolls o fakes (perfils 
falsos) o selfies (autovídeos o autofotos), que poden 
contravenir les lleis de propietat intel·lectual, l’existèn-
cia d’entitats especialitzades en antirumors, la cap-
tació de dades innecessàries per configurar allò que 
s’ha anomenat el big data, que després pot ser utilit-
zat amb finalitats diferents del propòsit inicial que teni-
en, fan que sovint calgui fer front a conductes que po-
den ser sancionades per les lleis que regulen l’activitat. 
Però també es produeixen transgressions normatives 
que no tenen prou entitat per aplicar aquestes altres 
lleis, però que poden incomodar alguns usuaris. La fi-

nalitat essencial d’aquesta llei és aconseguir una na-
vegació i un ús confortable d’Internet, reduir al mínim 
les conductes i les activitats inconvenients no sancio-
nables des dels cossos legislatius de cada conducta, i 
millorar i optimitzar altres conductes.

Catalunya, com a comunitat autònoma de l’Estat espa-
nyol, té poc marge de maniobra per legislar i ordenar 
aquest sector o per regular-ne les activitats, algunes de 
les quals són il·lícites o bé no suficientment ben regula-
des per normes que emanen de l’Estat, de la Unió Eu-
ropea o que es desprenen de convenis internacionals.

No obstant això, algunes de les competències atribu-
ïdes per l’Estatut d’autonomia, com són l’article 123, 
sobre consum; el 134, sobre esports i temps lliure; el 
140, sobre infraestructures de comunicacions electrò-
niques; el 142, sobre joventut; el 150, sobre l’organitza-
ció de l’Administració de la Generalitat;, el 155, sobre 
propietat intel·lectual; el 158, sobre innovació tecno-
lògica; el 164, sobre seguretat pública i, finalment, el 
173, sobre videovigilància i control de gravacions, do-
nen al Parlament i al Govern de la Generalitat un parai-
gua normatiu suficient per a regular el sector i determi-
nar-ne un conjunt de bones pràctiques. 

Aquesta llei s’estructura en tretze articles, distribuïts en 
quatre capítols, i dues disposicions finals. El capítol I 
determina la finalitat i l’àmbit territorial i funcional de la 
Llei. El capítol II exposa algunes de les pràctiques que 
dificulten la navegació confortable per les xarxes i es-
tableix unes bones pràctiques a Internet. El capítol III 
crea una autoritat independent de qualitat a Internet. 
Finalment, el capítol Iv regula algunes competències, 
que són essencialment la inspecció i vetlla, la coordi-
nació amb forces policials i de seguretat i les activitats 
de promoció de qualitat a Internet. 

Capítol I. Disposicions preliminars

Article 1. Objecte de la Llei

Aquesta llei té per objecte millorar la seguretat i la qua-
litat del contingut en línia. Aquest objectiu s’assoleix a 
través de la creació de l’Agència Catalana de Qualitat 
a Internet. 

Article 2. Abast de la Llei

Aquesta llei té efectes sobre totes les pàgines web que 
siguin propietat de persones físiques residents a Cata-
lunya, persones jurídiques que tinguin domicili social a 
Catalunya i tots els altres que ho sol·licitin.

Capítol II. Bones pràctiques a Internet i prevenció 
de conductes inadequades

Article 3. Bones pràctiques

Per tal que la navegació per part de l’usuari sigui segura, 
es consideren un seguit de bones pràctiques a Internet: 

a) No fer cap enllaç a remitents desconeguts, ni a cap 
mail ni al cos de cap web.

b) No incrustar cap enllaç de tipus publicitari i que pro-
porcioni descomptes, primícies, materials exclusius 
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d’entitats terceres de les quals no es pugui tenir refe-
rència directa.

c) Mantenir el sistema operatiu i les aplicacions actua-
litzats i amb les darreres actualitzacions emeses pels 
propis fabricants del programari pertinent.

d) Establir mesures i tecnologies de seguretat, per via 
de solucions antivirals, tallafocs i antispam.

e) Exigir la creació de barreres d’accés a menors d’e-
dat a l’hora de visualitzar continguts de sexe, violència 
i joc a exploradors.

f) Exigir contrasenyes fortes amb un mínim de vuit ca-
ràcters que incloguin lletres majúscules, lletres minús-
cules i caràcters numèrics.

g) Incloure la informació sobre l’autoria del web i les 
conductes de bones pràctiques a Internet. 

Article 4. Conductes delictives

L’Agència Catalana de Qualitat a Internet té l’obligació 
de donar coneixement a la Fiscalia de totes les con-
ductes delictives als efectes d’aquesta llei, per tal de 
poder aconseguir l’objectiu que es proposa i mantenir 
d’aquesta manera la qualitat. 

Capítol III. Agència Catalana de Qualitat a Internet

Secció I. Règim jurídic i òrgans

Article 5. Agència Catalana de Qualitat a Internet

L’Agència Catalana de Qualitat a Internet és un orga-
nisme independent que té per objecte garantir, en l’àm-
bit de les competències de la Generalitat, la qualitat en 
l’ús d’Internet per garantir els interessos dels usuaris.

Article 6. Naturalesa jurídica

1. L’Agència Catalana de Qualitat a Internet és una ins-
titució de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i 
plena capacitat per obrar per al compliment dels seus 
fins, amb plena autonomia orgànica i funcional, que ac-
tua amb objectivitat i plena independència de les admi-
nistracions públiques en l’exercici de les seves funcions.

2. L’Agència Catalana de Qualitat a Internet es relaci-
ona amb el Govern per mitjà del departament que es 
determini per reglament.

Article 7. Organització interna de l’Agència de Qualitat 
a Internet

Els òrgans de l’Agència Catalana de Qualitat a Inter-
net són el director o directora i els seus auxiliars jeràr-
quics, tal com s’estableixi mitjançant el Reglament de 
l’Agència.

Secció II. Funcions de l’Agència Catalana 
de Qualitat a Internet i dels seus òrgans

Article 8. Funcions de l’Agència Catalana de Qualitat 
a Internet

1. Corresponen a l’Agència Catalana de Qualitat a In-
ternet les competències de registre, control i resolució, 
i també l’aprovació de propostes, recomanacions i ins-

truccions, per tal de complir les funcions que aquesta 
llei li assigna i dins del seu àmbit d’actuació.

2. L’Agència Catalana de Qualitat a Internet té les fun-
cions següents: 

a) vetllar perquè totes les persones de l’abast d’aques-
ta llei compleixin la legislació vigent en tots els aspec-
tes vinculats a Internet.

b) Resoldre en forma de dictamen les queixes de la 
ciutadania sobre males pràctiques.

c) Promoure, en l’àmbit de les seves competències, un 
ús altament qualificat d’Internet afavoridor de la bona 
navegabilitat.

d) Dictar, sens perjudici de les competències d’altres 
òrgans i institucions, les instruccions i les recomana-
cions en matèria de qualitat a Internet.

e) Col·laborar amb qualsevol altra autoritat, agència, 
departament o institució de l’àmbit català o espanyol 
que pugui ser coincident en l’àmbit funcional de l’Auto-
ritat Catalana de Qualitat a Internet.

Article 9. Funcions dels òrgans de l’Agència 
Catalana de Qualitat a Internet

1. El director o directora de l’Agència Catalana de Qua-
litat a Internet dirigeix la institució i n’exerceix la repre-
sentació.

2. El director o directora de l’Agència Catalana de Qua-
litat a Internet, amb subjecció a l’ordenament jurídic, 
actua amb plena independència i objectivitat d’acord 
amb l’exercici de les funcions que estableix aquesta llei.

3. El director o directora de l’Agència Catalana de Qua-
litat a Internet és designat pel Ple del Parlament per ma-
joria de tres cinquenes parts, a proposta del Govern.

4. Els candidats a director o directora de l’Agència Ca-
talana de Qualitat a Internet que proposi el Govern 
han de comparèixer davant la comissió corresponent 
del Parlament de Catalunya, perquè els membres 
d’aquesta puguin demanar els aclariments i les expli-
cacions pertinents sobre qualsevol aspecte relacionat 
amb la seva formació acadèmica, la seva trajectòria 
professional o els mèrits al·legats.

5. El director o directora de l’Agència Catalana de Qua-
litat a Internet és elegit per un període de cinc anys, re-
novable per cinc anys més.

6. El director o directora de l’Agència Catalana de Qua-
litat a Internet cessa per les causes següents: 

a) Per expiració del termini del mandat.

b) A petició pròpia.

c) Per separació, acordada pel Ple del Parlament per 
majoria de tres cinquenes parts, per incompliment 
greu de les seves obligacions, incompatibilitat, inca-
pacitat sobrevinguda per a l’exercici de les seves fun-
cions declarada per sentència ferma o condemna fer-
ma per delicte dolós.

7. El director o directora de l’Agència Catalana de Qua-
litat a Internet té la consideració d’alt càrrec, assimilat 
al de secretari o secretària general.
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8. Correspon al director o directora de l’Agència Cata-
lana de Qualitat a Internet: 

a) Dictar les resolucions i les instruccions i aprovar les 
recomanacions i els dictàmens que requereixi l’exercici 
de les funcions de l’Agència.

b) Resoldre motivadament sobre la procedència o im-
procedència de les conductes de què tingui coneixe-
ment i de les quals se li hagi demanat dictamen sobre 
la conveniència o no.

c) Requerir als responsables i als encarregats del trac-
tament de webs l’adopció de les mesures necessàries 
per a l’adequació als codis de bones pràctiques.

d) Atorgar premis i subvencions a les entitats que els 
escaigui d’acord amb els Estatuts de l’Agència i se-
gons el decret de convocatòria.

Article 10. Memòria anual

1. L’Agència Catalana de Qualitat a Internet ha d’ela-
borar una memòria anual de les seves activitats i de 
les conclusions dels treballs i dels expedients que ha 
tramitat.

2. L’Agència Catalana de Qualitat a Internet ha de pre-
sentar la memòria anual al Parlament i donar-ne comp-
te en el marc de la comissió corresponent, i l’ha de tra-
metre també al Govern i al Síndic de Greuges.

Article 11. Funcions de control

1. L’Agència Catalana de Qualitat a Internet pot contro-
lar particulars i entitats que ho hagin sol·licitat i les se-
ves produccions públiques a Internet.

2. Els funcionaris que exerceixen la funció controla-
dora a què fa referència l’apartat 1 tenen la conside-
ració d’autoritat pública en el desenvolupament de la 
seva activitat i resten obligats a mantenir el secret so-
bre les informacions que coneguin en l’exercici de les 
funcions inspectores, fins i tot després d’haver cessat 
en aquestes.

3. En l’exercici de les funcions d’inspecció els funcio-
naris poden ser auxiliats per personal no funcionari, si 
així ho decideix el director o directora de l’Agència, per 
raó dels seus coneixements.

4. Les entitats compreses dins l’àmbit d’aplicació d’a-
questa llei tenen l’obligació d’auxiliar, amb caràcter 
preferent i urgent, l’Agència Catalana de Qualitat a In-
ternet en les seves investigacions, si aquesta els ho 
demana.

Article 12. Coordinació amb altres institucions i 
departaments

1. L’Agència Catalana de Qualitat a Internet ha d’esta-
blir canals i conductes de coordinació amb altres insti-
tucions de Catalunya o de l’Estat espanyol que, com a 
mínim, han de ser la Fiscalia General de l’Estat, el cos 
de Mossos d’Esquadra, la Direcció General de Teleco-
municacions, la Societat de l’Esport i l’Autoritat Catala-
na del Consum.

2. L’Estatut de l’Agència Catalana de Qualitat a Inter-
net ha de regular la forma específica de relació entre 
l’Agència i els òrgans a què fa referència l’apartat 1, així 

com la possibilitat de relació amb altres òrgans admi-
nistratius.

3. L’Agència Catalana de Qualitat a Internet pot subs-
criure convenis de col·laboració amb el Síndic de Greu-
ges, els síndics locals, l’Institut d’Estadística de Cata-
lunya, les universitats i altres institucions i organismes 
de defensa dels drets de les persones.

4. Informar de qualsevol perjudici. 

Capítol IV. Promoció de la qualitat 

Article 13. Activitats de promoció de la qualitat a 
Internet

L’Agència Catalana de Qualitat a Internet, d’acord amb 
els seus Estatuts, anualment ha d’emetre un segell de 
qualitat, que ha de ser regulat pels mateixos Estatuts.

Disposicions finals 

Primera. Estatuts de l’Agència Catalana de Qualitat 
a Internet

Es faculta el Govern perquè aprovi els Estatuts de l’A-
gèn cia Catalana de Qualitat a Internet abans de l’en-
trada en vigor d’aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor al cap de dos mesos a comp-
tar des de l’endemà d’haver estat publicada en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

Moció del Parlament de Catalunya, sobre 
les oportunitats futures de la infància 
a partir del coneixement de la llengua 
catalana 

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de juliol 
de 2015, d’acord amb l’article 139 del Reglament, ha 
debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les oportunitats futures de la infància, pre-
sentada pel diputat Jordi Rubio i Mitjans, del Grup Par-
lamentari de Convergència i Unió.

Finalment, d’acord amb el que estableix el mateix arti-
cle, s’ha aprovat la següent 

Moció

1. El Parlament de Catalunya considera que, per a asse-
gurar el compliment de l’article 2.1.c de la Llei 12/2009, 
del 10 de juliol, d’educació, i garantir així els objectius 
d’equitat i igualtat d’oportunitats que el mencionat arti-
cle consagra, cal assegurar que tots els infants d’origen 
estranger les famílies dels quals han vingut a Catalunya 
per a aconseguir una vida millor i que, amb la seva for-
ça laboral, ajuden la societat a sortir de la crisi econò-
mica, tinguin un ple coneixement del català.
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2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, per mitjà 
del Departament d’Ensenyament, a: 

a) Remarcar la importància de l’educació de qualitat, ges-
tionada i dirigida pels catalans i per les catalanes, com a 
única eina possible per a garantir la igualtat d’oportuni-
tats laborals, econòmiques i socials de tots els catalans 
i catalanes, tinguin la nacionalitat que tinguin, provinguin 
d’on provinguin, parlin la llengua que parlin, tot apropant 
el model català als estàndards europeus.

b) Potenciar, en l’etapa d’educació infantil i primària, la 
cultura i les tradicions populars catalanes per a fomen-
tar-ne el coneixement i la transmissió.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a refor-
mar, fent ús de la facultat que estableix l’article 53 de la 
Llei d’educació, el currículum educatiu vigent per a les 
etapes d’ensenyament primari i secundari per tal de: 

a) Introduir a l’escola pública una sisena hora lectiva 
diària destinada a l’ensenyament de llengua i literatura 
catalana, i llengües estrangeres.

b) Introduir al temari d’història, per a primària, les lliçons 
necessàries per a garantir el correcte coneixement de 
la realitat històrica de Catalunya.

c) Incloure a secundària i batxillerat l’estudi de l’actual 
moment històric i social que viu Catalunya des del 2010, 
dins el temari de l’assignatura d’història, per a assegu-
rar l’observança i el coneixement de tots els punts de 
vista i opcions possibles.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a despla-
çar, si no fos possible la introducció de la sisena hora 

per motius pressupostaris o per altres motius, una hora 
lectiva de llengua i literatura castellana per a fer efectiu 
el que estableix la lletra a del punt 3, de forma temporal 
i fins a l’establiment de la sisena hora.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a remar-
car el caràcter bilingüe del poble de Catalunya, per a 
aconseguir el ple domini universal a Catalunya del cas-
tellà i del català i així assegurar l’igual accés de tota la 
població a ambdues llengües.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a aug-
mentar les places dels cursos de català amb l’objectiu 
de millorar el coneixement de català dels pares i així 
possibilitar un major ús del català a totes les famílies.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir la seguretat jurídica dels directors i del personal del 
Departament d’Ensenyament que van participar a la 
jornada del 9 de novembre de 2014 sota la convoca-
tòria de la consulta impulsada per l’anterior govern, i 
evitar, davant dels possibles recursos presentats, les 
possibles represàlies que es puguin dirigir contra els 
funcionaris del Departament.

8. El Parlament de Catalunya manifesta la seva discon-
formitat amb la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desem-
bre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMQE).

9. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avançar 
així en el compliment de la Llei 1/1998, del 7 de gener, 
de política lingüística.

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2015
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