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Modificació, creació o compliment legislatius

Pla autonòmic

Creació d’organismes i/o plataformes

1. Modificació de la Llei de normalització lingüística que afegeixi mesures efectives contra
la discriminació per raó de llengua, amb règim sancionador a nivell administratiu.

17. Administració electrònica balear: creació d’una plataforma informàtica per a l’administració
autonòmica i local que funcioni en català.

2. Modificació de la legislació de consum (llei 7/2014) i de comerç (llei 11/2014) per equiparar
els drets lingüístics dels parlants de català i castellà en l’àmbit del consum.

18. Creació d’una unitat de relació amb la justícia que es fixi com a prioritat la presència adequada
de traductors i intèrprets al català, l’exposició als jutjats dels drets lingüístics dels ciutadans
i dels professionals.

3. Establir un mínim de 1 assessor o dinamitzador lingüístic per a municipis amb menys de 5.000
habitants; 2 assessors o dinamitzadors per a municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants; 3 per
a municipis d’entre 20.000 i 50.000 habitants i 4 per als casos de més de 50.000 habitants. Així
mateix, es podria establir un assessor especial per treballar amb població immigrada a partir
del 20% de ciutadans immigrats al municipi en qüestió.
4. Creació d’una Llei de cinema que garanteixi que com a mínim el 50% de l’oferta de les sales sigui
en català (versió doblada, subtitulada o original).
5. Normativa que fomenti l’ús de la llengua catalana en la formació de monitors i directors
de lleure.

Campanyes i protocols d’usos lingüístics
19. Assegurar l’emissió de la publicitat en català als mitjans de comunicació de titularitat pública.
20. Compromís de fer les gestions necessàries per a la recepció de totes les emissions de ràdio
i televisió en català de tot el domini lingüístic, així com l’emissió dels canals públics en català
de les Illes Balears a tot el domini lingüístic.
21. Augment de la freqüència de les proves de capacitació de nivell de català a proves trimestrals.

6. Assegurar el compliment de la legislació actual segons la qual el català és la llengua vehicular de
l’ensenyament.

22. Garantir que totes les proves d’accés a la funció pública es puguin fer en català, incloses les proves
psicotècniques.

7. Desenvolupament mitjançant un decret que asseguri com a mínim un itinerari en català a cada un
dels estudis universitaris, especialment en aquells on es detecten més mancances.

23. Disseny i difusió de campanyes informatives sobre els drets lingüístics del conjunt de la població.

8. Creació d’una Llei d’acollida i arrelament que garanteixi i asseguri que tots els nouvenguts tenguin
accés a l’aprenentatge de la llengua catalana.
9. Compliment del decret d’usos lingüístics que preveu l’ús del català en tots els àmbits
de l’administració pública amb especial incidència a la documentació interna, la publicació
de les normatives i l’atenció oral a la ciutadania.
10. Requisit del nivell B2 al funcionariat de l’àmbit de la salut.
11. Els lletrats del Govern de les Illes Balears desenvoluparan les seves actuacions escrites i orals
davant dels tribunals en català.

Contractació pública
12. Creació d’una secretaria general de política lingüística.
13. Planificació efectiva en matèria de normalització lingüística que estableixi un mínim d’assessors
lingüístics per habitant als municipis.
14. Clàusules socials lingüístiques en la Llei de contractació pública i en la normativa interna.

Concessió d’ajuts públics
15. Que els ajuts públics a la programació cultural (teatre, música, festivals, cicles, discogràfiques,
produccions audiovisuals, etc.) incloguin el requisit mínim d’un 50 % de la proposta en català per
accedir a les subvencions.
16. Contractació de subscripcions o adjudicació de subvencions només a aquelles publicacions
o premsa generalista que tenguin, com a mínim, un 60% escrit en català. El mateix per a ràdio,
televisió i mitjans digitals.

24. Garantir el dret dels ciutadans de rebre els cursos o accions formatives de titularitat autonòmica
en català. Com a mínim, hi ha d’haver un grup en català en cada curs ofert.
25. Obertura definitiva de les oficines de garanties lingüístiques i informació a la població sobre
els drets lingüístics.
26. Que el Govern asseguri el compliment dels protocols de respecte del dret d’opció lingüística
i sancioni els servidors públics que el vulnerin.
27. Promoció d’iniciatives de motivació i formació en la gestió lingüística del personal tècnic
de l’administració autonòmica.

Demandes a l’estat espanyol
28. Instar el govern de l’estat espanyol a donar compliment a totes les previsions de la Carta Europea
de les Llengües Regionals o Minoritàries.
29. Instar el govern de l’estat espanyol a reformar el Poder judicial perquè tots els treballadors
de l’administració de justícia i professionals de l’advocacia a les Illes Balears tenguin
competència suficient per garantir el funcionament de l’administració també en aquesta
llengua i els drets lingüístics de la ciutadania.
30. Instar l’estat espanyol a canviar el nom de l’illa d’Eivissa cap a la forma normalitzada en català.
31. Instar l’estat espanyol que els topònims que apareguin als tres aeroports de les Illes Balears
estiguin escrits en la forma catalana.
32. Instar el govern de l’estat espanyol a demanar l’oficialitat del català a nivell d’estat espanyol
i de la Unió Europea.

La Plataforma per la Llengua, l’ONG del català
Som l’entitat dedicada als drets lingüístics més gran d’Europa.
Més de 18.500 socis ens encoratgen a treballar per la defensa
i promoció de la llengua catalana arreu del domini lingüístic
des de fa 25 anys.
Treballam des d’una perspectiva transversal per aconseguir
la plena normalització de la nostra llengua en l’àmbit cultural,
a les administracions públiques, a l’educació, en arrelament
i cohesió social, entre d’altres àmbits d’actuació.
Treballam perquè els catalanoparlants tenguin els mateixos
drets i serveis que la resta de ciutadans de comunitats
lingüístiques europees de dimensions semblants a la nostra.
Treballam perquè la 14a llengua més parlada d’Europa sigui
reconeguda i respectada.
Treballam per fer del català, la llengua comuna.

Plataforma per la Llengua
La Rambla, 13
07003 Palma
illesbalears@plataforma-llengua.cat
www.plataforma-llengua.cat

@PLlenguaIlles

/PLlenguaIlles

