
           
 

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DEL PARTIT POPULAR I CIUTADANS 
DE SUPORT A LA LLIBERTAT LINGÜÍSTICA A LES ADMINISTRACIONS 
PÚBLIQUES I EN FAVOR DEL BILINGÜISME. 
 
1.- Atès que, des de fa temps a Catalunya s’ha practicat una política de fet i no 
de dret, de desemparament i desnonament vers la llengua castellana, i això 
també es veu reflectit a l’Ajuntament de Sant Cugat. 
 
2.- Atès que, el castellà és la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma de 
Catalunya, segons l’article 3 de la Constitució Espanyola i, per tant, l’omissió 
del castellà afecta el dret fonamental d’igualtat recollit a l’article 14 de la 
Constitució. 
 
3.- Atès que, la cooficialitat significa igualtat, sense que una llengua prevalgui 
per sobre de l’altra. 
 
4.- Atès que, el dret d’igualtat prohibeix la discriminació i ometent el castellà es 
discrimina injustificadament, atemptant no només contra la Constitució 
Espanyola sinó també contra els articles 6.2, 6.3, 32 i 33 de l’Estatut 
d’Autonomia Catalana i contra l’article 4 de la Llei de Política Lingüística. 
 
5.- Atès que el titular del dret d’opció lingüística és el propi ciutadà, però que 
l’Ajuntament de Sant Cugat contravé aquest dret d’opció i acaba sent 
l’Administració qui elegeix inicialment, i ho fa només en català. Així passa amb 
l’oferta d’impresos i documentació. La qual cosa dificulta i obstaculitza el dret a 
ser atesos en castellà, situant-los en una posició de desigualtat jurídica i fins i 
tot humiliació social, com si fossin ciutadans de segona. 
 
6.- Atès que el poder de disposició lingüística resideix en cada persona i el dret 
a rebre les comunicacions en castellà ha de fer-se efectiu sense formalitats ni 
condicions que comportin una càrrega o obligació. Ningú té per què estar 
sol·licitant traduccions. 
 
7.- Atès la sentència  del Tribunal Superior de Justícia de Cataluña (TSJC), de 
9 de desembre de 2015, que va anul·lar parcialment el Protocol d’Usos 
Lingüístics per al sector sanitari públic a Catalunya i el Protocol d’Usos 
Lingüístics per a la Generalitat de Catalunya i el sector públic. 
 
8.- Atès que, la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) ha anul·lat diversos preceptes del protocol d'us 
del català per part dels treballadors de la Generalitat i també del protocol d'usos 
lingüístics per al sector públic de Catalunya, que prohibien l’ús de la llengua 
castellana. 



9.- Atès que la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
316/2012 recull que encara que el català pugui ser la llengua d’ús normal per 
l’Administració, no per això por haver-hi una imposició. 
 
10.- Atès que, la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 24 de juny, 
va establir que el català no pot ser llengua d'ús preferent en l'administració 
pública, i que per inconstitucionals, són nul·les totes aquelles disposicions el 
que contravinguessin. 
 
11.- Atès que, la situació actual a les administracions públiques suposa una 
realitat vergonyosa on els poders públics traspassen el seu àmbit d’actuació 
entrant en clar conflicte amb el dret fonamental a la llibertat d’expressió. 
 
12.- Atès que, la situació de la normalització del català ara no té res a veure 
amb la que es va patir, i que molts dels preceptes de les lleis que amb caràcter 
excepcional es van aprovar fa trenta anys són susceptibles de revisió en tant 
que ja s’han aconseguit els objectius de recuperació i normalització lingüística. 
 
13.- Atès que, excloure el bilingüisme de Catalunya és ignorar que la cultura és 
cohesió, integració i pluralitat. 
 
14.- Atès que, Sant Cugat té aprovat un Reglament per a l’ús de la llengua 
catalana que no garanteix la igualtat entre ambdues llengües oficials de 
Catalunya. 
 
15.- Atès que, aquest Reglament conté nombroses al·lusions al caràcter 
preferent del català, convertint el català en la norma i relegant al castellà  a 
l’excepció.  
 
16.- Atès que, no existeix un conflicte real en l’ús lliure del català i el castellà, i 
que l’Administració Pública amb l’ús preferent del català i la discriminació del 
castellà, en comptes d’afavorir la cohesió social la posa en risc, i provoca 
l’allunyament d’aquelles persones què tenen el castellà com a llengua pròpia 
amb la seva Administració (Ajuntament, Diputació, Generalitat). 
 
17.- Atès que, aquesta moció no va encaminada a atacar la llengua catalana, 
sinó a aclarir l'ús correcte de la llengua catalana i la castellana a l'Ajuntament 
de Sant Cugat, d'altra banda objecte del Reglament, i en últim terme, redunda 
en benefici de tots els veïns de Sant Cugat. 
 
Per tot això, el Grup Municipal del Partit Popular proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents, ACORDS 
 
PRIMER.-  Declarar i garantir la vigència dels drets lingüístics reconeguts per 
l’Estatut i la Constitució. 
 
SEGON.- Refermar el compromís del municipi de Sant Cugat del Vallès amb el 
bilingüisme i fer-lo efectiu. 
 



TERCER.- Instar al Govern Municipal a iniciar els tràmits per canviar el 
Reglament per a l’ús de la llengua catalana i el article 3 del Reglament Orgànic 
Municipal de l’Ajuntament de Sant Cugat per garantir el bilingüisme real i la 
igualtat entre ambdues llengües. 
 
QUART.- Mentre que s’estigui procedint a aquesta adequació, l’Ajuntament 
haurà de: 
 

a) Disposar de les ordenances municipals, formularis, impresos i qualsevol 

altre document de caràcter administratiu, sigui en format físic o digital, 

com a mínim en les dues llengües oficials, per preservar la lliure elecció 

o preferència d'ús lingüístic dels veïns. 

 

b) Enviar les comunicacions oficials i publicitàries de l'Ajuntament als veïns 

i veïnes del municipi, com a mínim, en les dues llengües oficials. 

 
c) Preparar els programes de les festes municipals, com a mínim, en les 

dues llengües oficials. 

 
d) Disposar de les webs que depenen de l’Ajuntament, com a mínim, en les 

dues llengües oficials. 

 
e) Adaptar la publicació “SOM SANT CUGAT” perquès les dues llengües 

oficials siguin utilitzades de manera equilibrada en la redacció dels seus 

continguts. 

CINQUÈ.- Instar a la Generalitat a garantir el dret de tota la ciutadania a fer-ne 
servir indiferentment qualsevol de les nostres dues llengües oficials.  
 
 
 

Sant Cugat del Vallès, a 3 de maig de 2016 
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