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MOCIÓ PER REFERMAR EL COMPROMÍS DEL PLE MUNICIPAL AMB EL “REGLAMENT PER
A L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT”
I PER FOMENTAR LA MILLORA DEL CONEIXEMENT DEL CATALÀ

La situació lingüística de l’Hospitalet, com la del Baix Llobregat, el Barcelonès i el conjunt de
Catalunya, dista molt de la plena normalització lingüística que es va impulsar amb la restitució
de la Generalitat i la introducció de l’ús del català en les institucions i en el sistema educatiu.
La llengua catalana ha patit una minorització lingüística sistematitzada i perpetuada pels poders
jurídics i polítics estatals des de fa segles i intensificada durant la dictadura franquista. Tret del
breu període de la Segona República, l’ús del català ha estat activament reprimit i perseguit fins
a una data tan recent com és l’any 1978.
Vist que durant la transició, determinada per les mobilitzacions de gran part de la societat catalana, s’assoleix un ampli consens social que consolida la indestriabilitat dels drets socials i els
drets nacionals, amb una aposta clara per l’oficialitat plena de la llengua catalana, la normalització dels mitjans de comunicació en la llengua pròpia del país i una única xarxa escolar amb
el català com a llengua vehicular.
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 valide sa i eficàcia dels texts oficials emesos en català, sense necessitat de traducció al castellà. És a
dir, no hi ha cap argument legal perquè els i les ciutadanes puguin ignorar cap senyalització allegant el desconeixement de la llengua oficial, el català.
Atès que la Llei 1/1998 de política lingüística és fruit del consens i explicita la voluntat política
de la Generalitat de Catalunya de continuar impulsant el procés de normalització lingüística en
tots els segments de la vida social arreu dels territoris de parla catalana. Si bé s’ha avançat cap
a una major cohesió social, coneixement, prestigi i ús de la llengua, el català encara queda
lluny de tenir un nivell de salut acceptable.
Atès que cal garantir que el català sigui la llengua vehicular del sistema educatiu i d’ús preferent de l’administració i als mitjans de comunicació públics.
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 segons dades de la darrera Enquesta d’usos lingüístics de la població 2018, el 88,3%
de la població entén el català a la ciutat de l’Hospitalet, no hi ha motivació perquè l’Ajuntament
faci cap tipus de retolació pública únicament en castellà o amb el castellà com a llengua
preferent.
Atès que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet del 22 de desembre de 2006 va aprovar el Reglament per a l’ús de la llengua catalana, que garanteix que el català sigui la llengua d’ús preferent en l’administració local i que el mateix Ajuntament en fomenti aquest ús perquè tota la ciutadania pugui ser atesa sense cap discriminació per raons de llengua.
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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". D’altra banda, a l’article 15.1. del mateix capítol es recull que “Els llibres, les revistes i, en general, tots els
cartells i publicacions que editi l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, com també els missatges que s'emetin a través dels mitjans de comunicació i la publicitat institucional, s'han de fer
normalment en català, llevat dels específicament destinats a la promoció exterior, que es poden
fer en la llengua dels destinataris”. Alhora al capítol IX l’article 25.1. exposa que “l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat ha de fomentar l'ús del català en la publicitat que es fa en la via pública i en les activitats laborals, professionals, mercantils, culturals, associatives, esportives, lúdiques i de qualsevol altra mena d'àmbit municipal”.
Vist que a partir del recent període d’aplicació de l’Estat d’Alarma i durant les fases posteriors,
l’Ajuntament ha editat diferents i nous elements de comunicació i senyalització pública com
cartells, fulletons, rètols, senyals... molts d’ells prop de les escoles i escrites únicament en
castellà o amb el castellà com a llengua preferent, arraconant i discriminant el català incomplint
els articles 13, 15.1 i 25.1 del Reglament abans esmentat.
Atès que segons l’informe de Política Lingüística de la Generalitat publicat el 16 de novembre
de 2015 sobre el coneixement del català, l’Hospitalet ocupa el lloc 49 de les 50 ciutats més poblades de Catalunya amb només el 54,7% de la població que declara saber parlar català.
Atès que cal seguir treballant per al foment i l’ús de la llengua catalana a l’Hospitalet.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya
ACORDA
Primer.- Refermar el compromís de l’Ajuntament de l’Hospitalet amb la plena normalització de la
llengua catalana aplicant el “Reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat”, publicat en data 25 de gener de 2007, i ser fidel al seu esperit de fer ús de forma
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preferent del català a totes les matèries en les quals no existeix una disposició bàsica
expressament recollida.
Segon.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a aturar immediatament la progressiva substitució del
català que s’està produint en els elements de comunicació i de senyalització pública i a retolar
novament els elements i senyals en català.
Tercer.- Que l’Ajuntament, amb el Consorci per a la Normalització Lingüística del qual forma
part, impulsi i fomenti l’ús i l’aprenentatge del català a l’Hospitalet, per tal de garantir entre d’al tres:
-

La potenciació de l’activitat del Centre de Normalització Lingüística.

-

Que l’administració local empri l’ús del català normalment seves tasques i relacions,
documentació, comunicacions internes i externes, així com vetlli perquè el seu personal i les empreses concessionàries tinguin la formació necessària, a fi de garantir i
millorar la capacitat d’oferir un servei i un tracte a la ciutadania també en català.

-

El foment de l’ús i el coneixement del català al comerç i a les entitats de la ciutat.

Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, als grups
polítics del Parlament de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, del Congrés i del Senat. A
l’ACM i la FMC i a la Plataforma per la Llengua de l’Hospitalet.

