
Moció per a refermar el compromís municipal amb el 'Reglament per a

l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat'

Atès que el passat 25 d'abril  el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet  de Llobregat va aprovar la

moció presentada conjuntament pels grups Ciutadans i Partit Popular amb els vots favorables dels

Grups Municipals i PSC-CP i anomenada 'Moción para el cumplimiento de los requisitos exigidos

por la normativa de tráfico en materia de idioma de las inscripciones e indicaciones de las señales

de tráfico' (moció 32).

Atès  que  el  primer  acord  d'aquesta  moció  instava  l'alcaldessa  a  homologar  els  senyals  de

trànsit de la nostra ciutat  que incomplissin  els  requisits  exigits  per  la  normativa  de trànsit en

matèria d'idioma de les inscripcions i indicacions, de manera que quedessin escrites en català i

en castellà.

Atès el  paper clau dels ajuntaments del país en la tasca de normalitzar l'ús públic  del català,

aconseguint  que  més  del  94%  de  la  població  l'entengui,  després  de  quasi  quaranta  anys

d'imposició de la llengua castellana, com a l'única llengua a l'ensenyament, l'administració i els

mitjans de comunicació.

Atès que des de l'aprovació de l'Estatut d'autonomia de 1979 la llengua catalana està reconeguda

com a oficial  amb totes les conseqüències.  Una de les més importants és la plena validesa i

eficàcia dels texts oficials emesos en català, sense necessitat de traducció al castellà. És a dir, no

hi ha cap argument legal perquè les ciutadanes puguin ignorar els senyals de trànsit al·legant el

desconeixement de la llengua oficial, el català.

Atès que aquest ajuntament va tramitar durant el període 2014-2016 15 denúncies relacionades

amb al·legacions lingüístiques, corresponent a cada any respectivament 4, 8 i 3 denúncies de les

quals varen ser anul·lades 14, essent 4 al 2014, 7 al 2015 i 3 al 2016. I atès que pel que respecta

a les denúncies presentades per persones residents a altres comunitats de l'Estat o altres països,

únicament 2 van tenir lloc el 2015 i 1 en el decurs del 2016.

Atès que l'ús exclusiu del català és l'opció més adequada a la legislació triada per les institucions i

és el criteri que més satisfà els grans principis recollits al bloc de la constitucionalitat de propietat i

oficialitat de la Llengua catalana i d'especial respecte i protecció. A més, és una opció legitimada

també per convenis internacionals ratificats per Espanya com ara la Carta europea de les llengües

regionals  o  minoritàries,  entre  altres,  i  lògicament  no  es contraria  al  Conveni  de  Viena  de

senyalització viaria de 1968, signat tot i que no ratificat per Espanya.



Atès que no existeix un dret a la ignorància d'una llengua oficial  i  a incomplir  les disposicions

expressades en aquesta llengua.

Atès que els texts amb què s'acompanya un senyal de prohibició només poden ser, segons el

Conveni de Viena (article 8.4 i annex 1.9.a), restriccions o excepcions a la prohibició, de manera

que  mai  no  poden  ser  indicacions  de  prohibicions  afegides  o  superiors  a  la  que  indica  el

pictograma.  Per  tant,  el  conductor  està obligat  a  respectar  el  pictograma,  i  el  fet  que  no

comprengui les informacions escrites no el pot eximir de la sanció per infracció del senyal  en el

seu conjunt.

Atès que perquè la norma estatal a la qual es refereix la moció 32 fos aplicable a l'Hospitalet de

Llobregat, caldria que fos bàsica, la qual cosa no s'esdevé, i que alhora, si hi hagués una norma

catalana contradictòria, que la norma estatal fos posterior a aquesta.

Atès que la disposició final primera del Reial decret 1428/2003, afirma que "el que disposa aquest

reglament, de conformitat amb el que estableix l'article 4 de la Llei sobre trànsit,  circulació de

vehicles  de motor  i  seguretat  viaria,  s'entén sense perjudici  de  les  competències  que tinguin

assumides les comunitats autònomes (...) d'acord amb els seus estatuts".

Atès, que la Direcció General de Política Lingüística ha fet pública la seva consideració que afirma

que el marc legal vigent permet que els texts addicionals als senyals de trànsit estiguin redactats

exclusivament en català i que la seva infracció sigui sancionable.

Atès que el capítol I, article 1 del 'Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament de

l'Hospitalet  de Llobregat',  recull  que: "L'ús de la  llengua  catalana per  part  de  l'Ajuntament  de

l'Hospitalet  de  Llobregat  i  dels  ens  o  organismes  que  en  depenen,  com ara  els  organismes

autònoms, les entitats públiques empresarials locals,  societats municipals  o qualsevol  altre, es

regeix pels criteris que estableix aquest Reglament i, supletòriament, per la Llei 1/1998, de 7 de

gener, de política lingüística, i la legislació complementària. Les empreses o entitats que gestionin

indirectament els serveis públics per qualsevol de les modalitats previstes a la normativa de règim

local, també es regeixen per aquest Reglament. L'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat vetlla

perquè en els ens i les activitats en què participi mitjançant convenis, consorcis o altres formes de

relació, s'hi apliquin els criteris establerts en aquest Reglament. Tots els organismes o els abans

esmentats  han  d'ajustar-se  als  criteris  d'ús  lingüístic  que  difongui  el  Consorci  per  a  la

Normalització  Lingüística  a  través  del  Centre  de  Normalització  Lingüística  de  l'Hospitalet".

Atès que el Capítol II del 'Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament de l'Hospitalet



de Llobregat', diu que: "D'acord amb el que estableix l'article 9.1 de la Llei 1/1998, de 7 de gener,

de política lingüística, l'Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat ha d'emprar normalment el català

per a les seves tasques i relacions, amb les particularitats que resulten dels articles següents".

Atès que al capítol VI del 'Reglament per a l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament de l'Hospitalet

de  Llobregat',  sobre  avisos,  publicacions  i  activitats  públiques  a  l'article  13  es  recull  que  "la

retolació  pública  de  tota  mena  s'ha  de  redactar  preferentment  i  almenys  en  català".

Per tots aquests arguments,  els  grups municipals  ERC i  CUP-Poble Actiu  proposen al  ple els

següents acords:

PRIMER.-  L'Ajuntament de l'Hospitalet es compromet a continuar aplicant el 'Reglament

per a l'ús de la llengua catalana a l'ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat', aprovat a data

del 25 de gener de 2007, i ser fidel al seu esperit de fer ús de forma preferent del català a

totes les matèries en les quals no existeix una disposició bàsica expressament recollida.

SEGON.- Donar trasllat a l’Alcaldia-Presidència i/o a la Tinença d’Alcaldia competent per

delegació en matèria de senyalització de tràfic, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat

Vial, i als Grups Municipals del Consistori de l’Hospitalet. 


