
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS AL PLE DEL 28 DE

DESEMBRE DEL 2015 SOBRE EL BILINGÜISME A L’AJUNTAMENT DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

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 Reus.

Actualment, l’article 3 del “Reglament Orgànic de l’Ajuntament de Reus” disposa que la

llengua pròpia d’aquest Ajuntament és el català, definint de forma reglamentària el seu ús i

normativa al “Reglament per a l’ús de la llengua catalana”. Ambdós reglaments cauen en

la il·legalitat, en alguns dels seus articles, per omissió del castellà com a llengua i, en

altres,  fent  referència al  castellà  de forma residual.  D’aquí  que no s’ajustin a dret  els

articles 3, 5.1, 7, 8, 11, 12, 16, 17 i 20 del “Reglament per a l’ús de la llengua catalana”. El

castellà és la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma Catalana segons l’art.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 Espanyola, i  precisament la igualtat  prohibeix la

discriminació. Ometent  el  castellà  es  discrimina  els  habitants  de  Reus  atemptant  no

només contra la Constitució Espanyola sinó també contra els articles 6.2 i 33 de l’Estatut

d’Autonomia Catalana i contra l’article 4 de la Llei de Política Lingüística.

La sentència del TSJC 316/2012 recull que encara que el català pugui ser la llengua d’ús

normal per l’Administració, no per això pot haver-hi una imposició. El català no pot ser

prioritari respecte al castellà a les institucions públiques ni a les empreses que depenen

d’elles. Segons la Constitució Espanyola, són cooficials tant el català com el castellà i la

cooficialitat significa igualtat, sense que una llengua prevalgui per sobre de l’altra.

El  titular del  dret d’opció lingüística és el  ciutadà però l’Ajuntament de Reus 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 o documentació, recollida als articles 7 i 8 del

“Reglament per a l’ús de la llengua catalana”. Amb això es dificulta i s’obstaculitza el dret

del ciutadà a ser atès en castellà, situant-lo en una posició de desigualtat jurídica i fins i tot

d’humiliació social, com si fos un ciutadà de segona. El poder de disposició lingüística



resideix en els ciutadans i el dret dels mateixos a rebre les comunicacions en castellà ha

de fer-se efectiu sense formalitats ni condicions que comportin una càrrega o obligació. El

ciutadà no té per què estar sol·licitant traduccions. A més, el Grup Municipal de Ciutadans

té constància que l’Ajuntament de Reus conculca l’article 9 del “Reglament per a l’ús de la

llengua catalana”, ja que hi ha ciutadans que han sol·licitat expressament la tramitació de

documents en llengua castellana i s’ha fet cas omís a la seva petició.  

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de Ciutadans proposa adoptar els següents 

ACORDS:

Primer.  Reivindicar  que  es  respecti  i  apliqui  el  veritable  fet  diferencial  català,  el

bilingüisme  social,  respectant  el  castellà  al  sistema  extern  i  intern  de  l’Ajuntament,

conforme a la nostra Constitució i al nostre ordenament jurídic, mostrant respecte  a un

principi tan bàsic en democràcia com és el veritable reconeixement de la cooficialitat de

les dues llengües.

Segon. Declarar la nul·litat dels articles 3, 5.1, 7, 8, 11, 12, 16, 17 i 20 del “Reglament per

a l’ús de la llengua catalana”, ja que no s’ajusten a la legalitat vigent. 

   

Reus, 22 de desembre del 2015

Sr. Juan Carlos Sánchez Martínez

Portaveu G. M. Ciutadans


