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GRUP MUNICIPAL 

AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT 

 

Mireia Monfort Sòria, amb DNI nº  77 62 83 98 V, Regidora  i Portaveu del Grup 

Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – Acord Municipal d’aquest 

Ajuntament, presenta al Ple Municipal la següent moció: 

 

MOCIÓ DE RATIFICACIÓ DEL REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA 
CATALANA A L’AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT 

 
Recentment, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, ha dictat la suspensió 

cautelar dels articles dels reglaments per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament 

de Barcelona i a la Diputació de Lleida, que defineixen la llengua Catalana com a 

llengua d’ús preferent a les respectives institucions. 
 

L’estatut de Catalunya, estableix en l'article 3: «1. La llengua pròpia de Catalunya és el 

català. 2. L’ idioma català és l'oficial de Catalunya, així com també ho és el castellà, 

oficial a tot l'Estat espanyol. 3. La Generalitat garantirà l’ús normal i oficial d’ambdós 

idiomes, prendrà les mesures necessàries per tal d’assegurar llur coneixement i crearà 

les condicions que permetin d’arribar a llur igualtat plena quant als drets i deures dels 

ciutadans de Catalunya. 4. La parla aranesa serà objecte d’ensenyament i d’especial 

respecte i protecció.» 
 

La Llei 7/1983, de 18 d'abril de normalització lingüística a Catalunya, estableix en el seu 

Article 5  que : El català, com a llengua pròpia de Catalunya, ho és també de la 

Generalitat i de l'Administració local i de les altres corporacions públiques dependents 

de la Generalitat. 

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat va aprovar en Ple, celebrat el dia 22 de juliol de 

1993, el Reglament per a l’ús de la Llengua catalana a l’Ajuntament d’Olesa de 

Montserrat, reglament en vigor a data d’avui. 

Aquest reglament, estableix que d’una manera general, l’Ajuntament ha d’emprar el 

català per les seves tasques i relacions, amb les particularitats que resulten dels 

capítols i articles que la desenvolupen 

• De l’ús en l’organització municipal 

• De les relacions amb els administrats 

• De les relacions Institucionals 

• Dels avisos, publicacions i activitats públiques 

• De les institucions docents 

• Dels registres 

• De la selecció, provisió i reciclatge del personal 

• Del compliment del reglament 

• Del impuls Institucional 
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En tots aquests anys, el compliment del reglament no ha significat cap problema de 

relació amb els ciutadans, les empreses i les institucions. 

Els que plantegen l’ús de la llengua Catalana a les institucions, a l’ensenyament, als 

mitjans de comunicació , etc. com una font de conflictes, o desconeixen la realitat 

social de Catalunya o menteixen amb l’ànim d’augmentar la confrontació política, 

plantejant conflictes inexistents, amb l’únic objectiu de deixar, més encara, la situació 

del català en inferioritat davant de la llengua castellana. 

El Ple de l’Ajuntament d’Olesa acorda: 

1. Ratificar el contingut del reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament 

d’Olesa de Montserrat, aprovat en sessió plenària el dia 22 de juliol de 1993, i 

declarar la seva plena vigència i utilitat. 

2. L’alcaldessa es compromet a nomenar els membres i convocar la Comissió 

Interdepartamental que preveu l’article 23 del reglament, abans de la propera 

sessió ordinària de Ple de la Corporació, donant compte dels nomenaments. 

3. Renovar el compromís de l’Ajuntament d’Olesa en la defensa i normalització 

plena de la llengua catalana i portar a terme totes les accions que estiguin al 

seu abast per garantir-ne la seva promoció i el seu ús preferent. 

4. Condemnar la utilització de la llengua catalana com a eina de confrontació 

social i política, vingui d’on vingui. 

5. Notificar aquests acords als Ajuntaments de Barcelona i a la Diputació de 

Lleida, i expressar-los el nostre suport a la seva decisió de continuar tenint la 

llengua catalana com a llengua d’ús ordinari, preferent i en la seva voluntat 

d’impulsar-la i fomentar-ne el seu ús normal. 

6. Notificar aquest acord al Parlament de Catalunya. 

 

 

Olesa de Montserrat a 28 / octubre / 2010 

 

Atentament, 

 

 

 

Mireia Monfort Sória 

Regidora i Portaveu ERC-AM 

 




