
Reus, 3 d'abril de 2017

Proposta de resolució al Ple de l'Ajuntament de Reus 
en defensa dels drets lingüístics de les persones

Exposició de motius:

El passat dijous, 23 de març suposadament es va produir al a ciutat de Reus un cas de discriminació
lingüística en unes dependències de la comissaria de la policia espanyola. Un ciutadà que pretenia
renovar el seu passaport va veure vulnerats els seus drets en adreçar-se a un policia.

Segons el  relat dels fets apareguts en premsa, es va impedir al  ciutadà a fer ús del seu dret  a
adreçar-se en català i, alhora, es va trobar immers en un enfrontament verbal. La policia espanyola
va amenaçar-lo de que si no marxava seria detingut i  acabà prenent les dades d'identificació al
ciutadà.  Aquest,  pel  seu  compte  ha  presetnat  queixa  per  escrit  i  està  a  l'espera  de  rebre  una
resposta.

Malauradament, aquest no és un fet aïllat, i no pot passar desapercebut perquè vulnera un dret civil
sovint menystingut,  que és el dret a usar el català, i és un cas flagrant de discriminació lingüística .
Tal  com  ha  posat  de  manifest,  en  més  d'una  ocasió,  la  Plataforma  per  la  Llengua,  els  casos
registrats d'assetjament lingüístic són tan sols la part visible d’una problemàtica molt més àmplia,
perquè la majoria no es denuncien o la gent, d'entrada, ja opta per autocensurar-se per estalviar-se
problemes, que és tan legítim com comprensible.

Des de la perspectiva legislativa, segons estableix l'Estatut de Catalunya en el seu article 6, apartat
1,  que  tracta  sobre  "La  llengua  pròpia  i  les  llengües  oficials"  s'indica  "La  llengua  pròpia  de
Catalunya  és  el  català.  Com  a  tal,  el  català  és  la  llengua  d’ús  normal  i  preferent de  les
administracions  públiques  i  dels  mitjans  de  comunicació  públics  de  Catalunya,  i  és  també  la
llengua normalment emprada com a vehicular i d’aprenentatge en l’ensenyament."

La Llei Orgànica 4/2010, de 20 de maig, del Règim disciplinari del Cos Nacional de Policia indica,
segons el seu artícle número 7 que seran faltes molt greus "Tota actuació que suposi discriminació
per raó d'orígen racial o ètnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientació sexual, sexe,
llengua, opinió, lloc de naixement o veïnatge, o qualsevol altre condició o circumstància personal o
social"
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La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística indica a l'article 2, apartat b sobre "La llengua
pròpia"  que  "El  català,  com  a  llengua  pròpia,  és  la  llengua  preferentment  emprada  per
l’Administració de l’Estat a Catalunya en la forma que aquesta mateixa determini, per les altres
institucions i, en general, per les empreses i les entitats que ofereixen serveis al públic." i així mateix,
a l'article 12 sobre "L’Administració de l’Estat" indica "Tothom té dret a relacionar-se, oralment i per
escrit, amb l’Administració de l’Estat a Catalunya en la llengua oficial que esculli i a ésser atès, i no
se li pot exigir cap mena de traducció."

La  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  Procedimient  Administratiu  Comú  de  las  Administracions
Públiques diu  en el  seu artícle  13 sobre "Drets  de les  persones en les  seves relacions amb les
Administracions Públiques", indica en el seu apartat c que tindran dret "A fer servir les llengues
oficials en el territori de la seva Comunitat Autònoma, d'acord amb allò previst en aquesta llei i en
la resta de l'ordenament jurídic"

Entenem, doncs, que la defensa del lliure exercici d'un dret i ha d'estar garantit i protegit per tots
aquells que defensen dels drets fonamentals de les persones a la nostra ciutat.

Per tots aquests motius, proposem d’adopció dels següents acords:

Primer.-  Manifestar  el  nostre  rebuig  a  la  discriminació  i  assetjament  per  motiu  de  llengua  en
qualsevol ocasió, forma o lloc a Reus.

Segon.-  Defensar  el  dret  de totes  les  persones que viuen i  tenen alguna relació amb qualsevol
administració dins del nostre terme municipal a adreçar-se a les autoritats en qualsevol de les dues
llengües oficials, i l’obligació de les administracions d’atendre preferentment en català.

Tercer.- En cas que s'arribessin a presentar denúncia contra les dues persones afectades pels fets
exposats, aquest Ajuntament es personarà en el procés i investigarà possibles accions legals en
defensa dels drets ciutadans i contra l'abús d'una suposada autoritat mal utilitzada.

Quart.- Posar en coneixement dels òrgans competents per imposar sancions disciplinàries als Cos
Nacional de Policia (L.O. 4/2010, de 20 de maig, del Régimen disciplinario del Cuerpo Nacional de
Policia) els fets ocorreguts el passat 23 de març a una de les dependències de la comissaria de la
policia espanyola a Reus, per tal que apliqui el règim sancionador que correspongui.

Cinquè.- Fer arribar els presents acords al Ministeri de l'Interior, a la Direcció General de la Policia i a
la Subdelegació del Govern a Tarragona,  responsables de l'oficina de renovació de DNI i passaport
de la nostra ciutat.
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Sisè.-  Que  el  Centre  de  Normalització  Lingüística  de  Reus,  inicii  una  campanya  adreçada  als
ciutadans per a donar a conèixer els drets lingüístics davant l'administració pública. Dotar amb
suficient crèdit a càrrec del pressupost municipal, per a dur-la a terme.
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