MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ESQUERRA REPUBLICANA, CRIDA PER SABADELL I JUNTS
PER SABADELL EN DEFENSA DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN MATÈRIA D’USOS
LINGÜÍSTICS DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
L’any 2000, el Ple de l’Ajuntament de Sabadell, format per PSC, ICV-EUiA-ES, CiU, PP i ERC,
aprovava el Reglament per a l’ús de la llengua catalana, el qual suposava el desplegament a
la ciutat de Sabadell d’allò previst en la Llei 7/1983, de normalització lingüística a Catalunya, i
en la Llei 1/1998, del 7 de gener, de política lingüística.
A través d’aquestes normatives s’aprova que el català és la llengua pròpia de l’Administració
local, amb la qual cosa aquesta passa a ser la responsable de la normalització lingüística en
tots els òrgans administratius que en depenguin, així com també es constitueix garant de les
lleis esmentades anteriorment.
Recentment, el 29 de setembre del 2021, el Parlament de Catalunya aprovava la Resolució 11
titulada Per la llengua com a element de cohesió, amb els vots a favor de PSC, ERC, Junts per
Catalunya, CUP i En Comú Podem (115 vots, 85 %).
La situació actual de la llengua catalana demana una especial vigilància. Per tal d’evitar
incompliments i enfortir l’ús de la llengua, els grups municipals d’Esquerra Republicana, Junts
per Sabadell i Crida per Sabadell, amb el suport d’entitats que treballen per la normalització
lingüística a Sabadell,1 hem detectat diversos incompliments del Reglament per a l’ús de la
llengua catalana per part de l’Administració local, que creiem que cal esmenar i que procedim
a detallar a continuació.
1. Segons l’article 1.2 del Reglament, les empreses que gestionin indirectament serveis locals,
bé sigui per concessió administrativa o qualsevol altra fórmula de les regulades a la
normativa de règim local, també es regeixen, per les activitats concertades amb
l’Ajuntament, pels mateixos criteris. Així, doncs, qualsevol empresa que exerceixi una funció
pública a la ciutat de Sabadell hauria d’emprar el català com a llengua d’ús preferent, tal i
com estableix aquest Reglament i, supletòriament, la Llei 1/1998, del 7 de gener, de Política
Lingüística. Recordem que el personal de monitoratge del servei de menjador i el de les
activitats extraescolars de les empreses contractades per l’Ajuntamentque presten serveis
als centres docents estan subjectes al que estipula l’article 1.2 del Reglament.
Els incompliments detectats respecte d’aquest article del Reglament són:

- Servei d'atenció i control d'accés, derivat de la situació d’emergència per la Covid-19, a
la Biblioteca Municipal Vapor Badia.2
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- Servei de megafonia de les piscines municipals de la Bassa de Sant Oleguer.3
- Classes impartides a les Piscines Municipals Joan Serra.4
2. Segons l’article 15 del Reglament, els missatges que s'emetin a través dels mitjans de
comunicació i la publicitat institucional, s'han de fer normalment en català. Segons l’article
16 del Reglament, els càrrecs de l'Administració municipal s'han d'expressar habitualment
en català en els actes públics celebrats i les actuacions fetes dins l'àmbit lingüístic català,
quan la intervenció sigui per raó del càrrec.
- Hem pogut comprovar la difusió de missatges públics dels comptes oficials de Twitter
de diversos càrrecs polítics escrits únicament en castellà.
El Ple de l’Ajuntament de Sabadell, a proposta dels grups municipals d’Esquerra Republicana,
Junts per Sabadell i Crida per Sabadell,
ACORDA:
1. Reactivar el compromís de l’Ajuntament de Sabadell en la correcta aplicació del Reglament
per a l’ús de la llengua catalana.
2. Dotar de més pressupost i personal al Centre de Normalització Lingüística de Sabadell
perquè pugui vetllar sobretot per la promoció de l’ús de la llengua.
3. Restituir l’Assessoria Lingüística com a òrgan tècnic municipal intern que vetlli per l’ús i la
qualitat de la llengua catalana dins dels òrgans administratius municipals i els organismes que
en depenen.
4. Iniciar una campanya des del Consistori per a informar i conscienciar els ciutadans sobre els
seus drets lingüístics, i sobre com procedir en cas que siguin vulnerats, tot aprofitant els
recursos ja existents a escala local i nacional.
5. Requerir a l’Ajuntament de Sabadell perquè en els mitjans audiovisuals municipals es
desenvolupin programes i informacions de qualitat en català.
6. Recollir la voluntat de les entitats sabadellenques que treballen per la llengua catalana que
siguin escoltades i puguin participar, amb veu però sense vot, en els àmbits municipals de
decisió. En aquet sentit, es proposa de recuperar la Taula Sabadellenca per la Llengua
Catalana.
7. Instar el Govern de la Generalitat a promoure un Pacte nacional per la llengua catalana que
forneixi del màxim suport social i institucional el desenvolupament de les polítiques
necessàries pel que fa a l’ús i el coneixement de la llengua catalana i que faci del català un
instrument de coneixement i de cohesió social.
8. Participar en el Pacte nacional per la llengua catalana.
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Annex 2
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Annex 3
Queixa piscines municipals Joan Serra
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A L’ATENCIÓ DE LA IL·LMA. SRA. MARTA FARRÉS FALGUERAS, ALCALDESSA
DE SABADELL
Jo, Maria Rosa Puig Barber, amb NIF 39.019.062-E, i en representació del grup local de la
Plataforma per la Llengua de Sabadell, amb domicili a efectes de notificació a la plaça de
les dones del tèxtil nº22, 08202 de Sabadell, amb telèfon 634 586 034 i correu electrònic
maria.rosa@feshocat.cat davant d’aquest Ajuntament comparec i
Expresso:
Que mitjançant el present escrit, i a l’empara de l’article 54 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, poso en coneixement
de l’alcaldia de Sabadell, els següents
FETS:
PRIMER.- El passat dijous 29 de juliol de 2021 vaig anar a les piscines municipals de la
Bassa de Sant Oleguer de Sabadell per gaudir dels seus serveis.
SEGON.- Que durant la meva estància a les piscines es van difondre diferents missatges
de veu per megafonia sobre diferents mesures de seguretat sanitària i personal per utilitzar
les instal·lacions municipals correctament i no posar en risc la meva salut i la dels altres.
TERCER.- Que tots aquests missatges només es van reproduir en llengua castellana i en
cap cas es van donar les esmentades indicacions exposades al punt anterior en llengua
catalana.
QUART.- Els fets explicats en els dos punts anteriors suposen una vulneració de diversa
normativa en matèria de política lingüística i de drets de la ciutadania. En primer lloc, l’article
9 de la llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estableix que el català serà la
llengua de les administracions de Catalunya:
“1. La Generalitat, les administracions locals i les altres corporacions públiques de
Catalunya, les institucions i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs
serveis han d'emprar el català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells. També
l'han d'emprar normalment en les comunicacions i les notificacions adreçades a persones
físiques o jurídiques residents en l'àmbit lingüístic català, sens perjudici del dret dels
ciutadans i ciutadanes a rebre-les en castellà, si ho demanen.
2. El Govern de la Generalitat ha de regular, mitjançant disposicions reglamentàries, l'ús del
català en les activitats administratives de tots els òrgans de la seva competència.
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3. Les corporacions locals i les universitats han de regular l'ús del català en l'àmbit de les
competències respectives, d'acord amb el que disposa l'apartat 1. També l'han de regular,
en aquest mateix sentit, totes les altres corporacions públiques.”

A més a més, la Llei de política lingüística, especifica al seu article 31.1 que “Les empreses
i les entitats públiques o privades que ofereixen serveis públics, com ara les de transport, de
subministraments, de comunicacions i d'altres, han d'emprar, almenys, el català en la retolació i en
les comunicacions megafòniques”.

D’altra banda, la pròpia normativa municipal de l’Ajuntament de Sabadell, en concret el
Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Sabadell, publicat al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona el 26 de juliol de 2000, estableix, al seu article 8 que
“En les seves comunicacions administratives orals, el personal de l'Ajuntament de Sabadell
ha d'emprar la llengua catalana, llevat que la ciutadana o el ciutadà no l’entenguin. Així
doncs, es pot recórrer a qualsevol llengua o mitjà que faciliti la comunicació en cas que
sigui necessari”.
Evidentment, les instal·lacions de les piscines de La Bassa formen part dels equipaments
municipals i són àmbit d’aplicació de l’esmentat reglament. Informar per megafonia
exclusivament en llengua castellana en unes instal·lacions públiques no compleix,
clarament, amb el Reglament municipal d’ús del català, així com amb la Llei de política
lingüística.
Aquest fet suposa una vulneració de l’impuls institucional al que es compromet l’Ajuntament
de Sabadell en el mateix Reglament d’ús de la llengua catalana en el seu article 25.3:
“Tots els organismes i les unitats de l'Ajuntament de Sabadell han d'impulsar la normalització
lingüística en el seu àmbit d'actuació, amb el suport tècnic de l’Assessoria Lingüística i del
Centre de Normalització Lingüística, d'acord amb els criteris que estableixi la Comissió
interdepartamental de seguiment d'aquest Reglament”.

.
I en el seu article 15.1:
“Els llibres, les revistes i, en general, tots els cartells i publicacions que editi l'Ajuntament de
Sabadell, 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”
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QUART.- El Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Sabadell contempla
al seu article 23.1 el seguiment i el compliment del Reglament per part d’una Comissió
interdepartamental.
Per tant,
DEMANO:
Que l’Alcaldia de Sabadell prengui en consideració els fets continguts en aquest escrit i
estimi les següents pretensions a l’empara del dret de petició contingut a l’article 29 de la
Constitució Espanyola i desenvolupat a la Llei Orgànica 4/2001, de 12 de novembre,
reguladora del Dret de Petició:
1- Que procedeixi de manera immediata a corregir i informar al personal que treballa
a les piscines de La Bassa de Sant Oleguer a adaptar les indicacions per megafonia
perquè siguin en llengua catalana, tal i com estableix Reglament d’ús de la llengua
catalana de l’Ajuntament de Sabadell.
2- Que s’assoleixi el compromís de fer complir amb el Reglament d’ús de la llengua
catalana de l’Ajuntament de Sabadell i que, per tant, el català sigui la llengua en la
que es notifiqui a la ciutadania de Sabadell en les instal·lacions públiques i que totes
les retolacions i senyalitzacions, existents o futures, a la ciutat s’adeqüin també a
aquests criteris.
3- Que se m’informi de si la Comissió interdepartamental de seguiment del Reglament
d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de Sabadell ha avalat alguna acció
d’impuls de la llengua catalana en aquestes instal·lacions o qualsevol altra de la
ciutat.
4- Que se m’informi de quan es van realitzar les tres darreres reunions de la Comissió
interdepartamental de seguiment del Reglament d’ús de la llengua catalana de
l’Ajuntament de Sabadell, així com de quines són les accions mitjançant les quals
aquesta Comissió garanteix el compliment del Reglament d’ús de la llengua
catalana de l’Ajuntament de Sabadell.
5- En cas que la Comissió interdepartamental de seguiment del Reglament d’ús de la
llengua catalana de l’Ajuntament de Sabadell no intervingui, de manera regular, en
el seguiment de la política lingüística de l’Ajuntament, demano que es procedeixi a
elaborar un pla per incorporar la seva participació en aquesta tasca. Aquest pla
hauria de complir amb el mínim de reunions d’aquesta Comissió que es contemplen
en el mateix Reglament, al seu article 23.2.
6- Que se’m respongui a la present instància en els terminis marcats per la normativa.
Sabadell, 03 d’agost de 2021
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Maria Rosa Puig Barber
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ANNEX 3

Queixa rebuda per Plataforma per la Llengua, novembre 2021:

“És el cas de les Piscines Joan Serra, de Sabadell, que són de la UFEC i, de les quals soc soci. Les
activitats amb monitor es fan majoritàriament en castellà. De tant en tant hi ha alguns
monitors que introdueixen alguna paraula o frase en català, però la llengua de les classes és
sempre el castellà. (...) Moltes gràcies. A veure si entre tots ho podem denunciar!”

