Propostes de la Plataforma per la Llengua als partits que
concorren a les eleccions municipals 2015 a Catalunya1
1. Dotar l’àrea de política lingüística de prestigi i garantir que la
seva acció sigui efectiva




Atorgar d’un rang de prestigi adient l’àrea de política lingüística dels ajuntaments,
consells comarcals i diputacions, que la situï com una prioritat, si és possible, dedicanthi una regidoria o conselleria de govern o, si més no, una direcció general. En qualsevol
dels casos, que l’acció lingüística als ajuntaments i consells comarcals no es limiti al
finançament dels estaments de normalització lingüística.
Prendre mesures per garantir el compliment dels Reglaments d’usos lingüístics, com
ara amb la creació comissions de compliment amb competències per intervenir en
casos d’incompliments o facilitant l’acció de controls externs, com ara el del Consorci
per a la Normalització Lingüística (CPNL).

2. Garantir que els treballadors públics usin el català de manera
normal i com a llengua de primera atenció al públic
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Assegurar que el català sigui la llengua per defecte en la primera atenció al públic per
part dels funcionaris i treballadors, inclosa la guàrdia urbana i els treballadors del
transport públic, sens prejudici de l’ús de les altres llengües si escau en cada ocasió o
en l’adequació a la conversa. Cal assegurar que un ciutadà que s’adreci a
l’administració en català sempre sigui correspost i atès en aquesta llengua i en cap cas
l’hagi de demanar. Així mateix la primera atenció per defecte per part del personal ha
d’ésser en català, especialment si es desconeix la llengua del ciutadà.
Promoure iniciatives de motivació i formació en la gestió lingüística en el personal
tècnic dels ajuntaments, consells comarcals, diputacions o ens públics en què
participen que contribueixin al benestar del personal en l’ús de la llengua catalana i a
la superació dels prejudicis sobre els usos lingüístics per raó d’origen social o geogràfic.
Tenir en compte el personal tècnic de CPNL en els processos selectius per garantir,
més enllà de la certificació lingüística, la vàlua per al desenvolupament de la seva tasca
en català.
Exigir que les empreses concessionàries tinguin uns usos lingüístics homologables als
del personal públic, sotmetent-se als mateixos procediments de control, en
compliment de l’article 31 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.

Per descomptat les propostes no afecten a l’Aran, on hi ha una altra llengua pròpia.

1

3. Utilitzar el català com a llengua normal en les comunicacions i
edicions









Usar el català com a llengua normal en la documentació interna dels ajuntaments,
consells comarcals, diputacions o ens públics en què participen.
Vetllar perquè la documentació contractual amb tercers sigui, com a mínim, en
català (contractes, factures...), especialment quan els ajuntaments, consells comarcals,
diputacions o ens públics en què participen exerceixin de clients.
Utilitzar el català de forma normal en l’oferta de programes dels mitjans de
comunicació propis o en els que els ajuntaments, consells comarcals, o diputacions
tinguin part de la propietat.
Utilitzar, com a mínim, el català en les edicions i publicacions dels ajuntaments,
consells comarcals, diputacions o ens públics en què participen.
Quan les edicions s’externalitzin s’ha de sol·licitar, com a mínim, l’edició en català als
redactors, independentment que siguin per a l’ús intern o per a la posterior publicació.
Optar per la versió doblada o subtitulada en català en la projecció de documentals i
pel·lícules en esdeveniments, festivals o activitats de lleure municipals o de subvenció
o suport municipal.

4. Vetllar per la presència del català en l’espai urbà, com ara la
publicitat




Emetre, com a mínim, en català, tota la publicitat institucional dels ajuntaments,
consells comarcals, diputacions o ens públics en què participen en compliment de
l’article 35.1 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
Condicionar la concessió d’espais publicitaris a l’ús, com a mínim, del català en els
anuncis que s’hi exposin o projectin amb l’objectiu de desenvolupar allò que preveu
l’article 35.2 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística pel qual: “El Govern
de la Generalitat i els ens locals han d'afavorir, estimular i fomentar amb mesures
adequades l'ús del català en la publicitat, especialment la de la via pública, amb
l'objectiu que sigui la llengua d'ús normal del sector”.

5. Condicionar la política de compres i subvencions a l’ús del català


Consumir productes etiquetats en català i serveis en llengua catalana d’acord a
l’article 30.1 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística pel qual “Les
empreses públiques de la Generalitat i de les corporacions locals, i també les seves
empreses concessionàries quan gestionen o exploten el servei concedit, han d'emprar
normalment el català en llurs actuacions i documentació internes i en la retolació, en
les instruccions d'ús, en l'etiquetatge i en l'embalatge dels productes o els serveis que
produeixin o ofereixin”. Això vol dir que cal que siguin com a mínim etiquetats en
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català els productes venuts en restaurants, bars o màquines expenedores de museus,
poliesportius, camps d'esports i espais esportius diversos, ateneus, teatres, transports
municipals, estacions de transports, albergs, refugis, oficines de turisme i informació,
atraccions turístiques diverses, espais interpretatius (culturals, naturals o altres) o
altres dependències municipals i també pel que fa als productes servits en actes i
esdeveniments esportius, culturals o festius que depenen dels ajuntaments o de les
empreses que en gestionen o exploten serveis municipals.
Condicionar la subvenció dels actes o fires a l’ús del català en la retolació i l’atenció al
públic, sens prejudici de l’ús d’altres llengües.
Exigir a les empreses fabricants la presència, com a mínim, del català en els
productes que s’encarreguin de manera especial per al servei públic o intern en
compliment de l’article 30.1 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística;
com ara les aplicacions per a mòbils, els llocs web o el programari específic de gestió i
que estigui així mateix instal·lat per defecte.

6. Garantir el dret de disposar de l’oferta cursos i accions
formatives en català








Impartir normalment en català tant la formació interna dels ajuntaments, consells
comarcals, diputacions o ens públics en què participen podent-hi fixar les excepcions
corresponents en els casos de cursos d’idiomes.
Garantir el dret dels ciutadans de rebre els cursos o accions formatives de titularitat
municipal o comarcal en català. Els ciutadans han de poder rebre en català les
diferents formacions de titularitat municipal o comarcal com ara les classes en piscines
i gimnasos públics, els cursos en serveis d’ocupació o assessorament a l’emprenedoria
o les escoles de música municipals.
Garantir normalment l’oferta formativa en català en els casos d’externalització.
Exigir capacitació lingüística als docents privats que opten a licitacions, la presentació
dels materials, com a mínim, en català i la realització de les classes en català com a
objecte del compliment dels contractes.
Utilitzar el català en les accions formatives del Servei de primera acollida de
persones nouvingudes en matèria de coneixements laborals i de coneixement de la
societat catalana i del seu marc jurídic, de les quals són responsables els ajuntaments (i
en poden ser també els consells comarcals) en compliment de la Llei 10/2010, del 7 de
maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a Catalunya.

7. Incloure la normativa lingüística dins els criteris d’inspecció i
autorització


Tenir en compte la normativa lingüística que afecta el català en les funcions
d'inspecció i autorització pròpies de l'acció de les policies locals en establiments i
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productes venuts en aquests establiments en compliment dels drets lingüístics
previstos a la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya; o de
l'acció d'altres àrees, com ara la inspecció i autorització d'instal·lacions juvenils. En
aquest sentit cal recordar que la retolació, les invitacions a comprar o l'etiquetatge de
productes ha d'ésser en català segons la llei.

8. Disposar d’un servei d’assessorament lingüístic proactiu



Constituir un servei d’assessorament lingüístic no només com a punt d’informació,
sinó que planifiqui campanyes per arribar a la ciutadania.
Informar de la legislació i bones pràctiques lingüístiques a tots els particulars que
volen establir un negoci i als participants a programes d’assessorament a
l’emprenedoria i estar a la seva disposició per als dubtes en l’aplicació de la llei i de les
bones pràctiques.

9. Dur a terme campanyes de sensibilització lingüística, conjuntes
amb el CPNL i amb el teixit ciutadà






Treballar en xarxa amb el teixit ciutadà (entitats empresarials, associacions...),
realitzar assemblees obertes des d’on surtin grups de treball que es puguin implicar en
millorar la situació del català als municipis.
Elaborar campanyes d’acollida i arrelament amb la llengua catalana com a eina de
cohesió amb la població nouvinguda.
Convocar premis per promoure l’ús del català en la ciutadania o en determinats
col·lectius, ja sigui a nivell local o comarcal.
Promoure la consciència de cohesió lingüística amb la resta de territoris de parla
catalana amb intercanvis lingüístics i accions conjuntes aprofitant les potencialitats
pròpies de cada territori (agermanaments, similituds dialectals...).

10. Promoure la llengua catalana des dels ens locals





Elaborar propostes i impulsar mocions per al foment de la llengua des de l'àmbit
municipal, projectades cap a altres institucions.
Impulsar mocions en favor del cinema en català que es comuniquin a les empreses
exhibidores, en representació de la voluntat popular.
Participar d’iniciatives àmplies de foment de la llengua catalana que s’elaborin des
d’altres administracions o institucions.
Contribuir a la difusió de les accions destinades a la normalització lingüística que es
duguin a terme des d’altres administracions o institucions.
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