
 

 
 

Els grups municipals de Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya – 

Avancem i Crida-CUP presenten al Ple d’aquesta Corporació del mes de juliol de 2015 

la següent esmena presentada pel Grup Municipal del Partit dels Socialistes que porta 

per títol “En defensa de la llengua catalana, els drets lingüístics de la ciutadania i el 

marc legal” 

 

De manera que la moció quedaria redactada de la forma següent: 

 

MOCIÓ 

EN DEFENSA DE LA LLENGUA CATALANA, ELS DRETS LINGÜÍSTICS DE LA 

CIUTADANIA I EL MARC LEGAL 

 

La ciutat de Lleida ha estat model de convivència lingüística des de l’inici de la 

democràcia. Les persones que van venir de fora de Catalunya s’han integrat sense 

problemes, també lingüísticament, i manifesten la seua lleidatanitat tant parlant català 

com castellà.  Mai hi ha hagut cap conflicte  en aquest sentit ni cap tipus de 

discriminació lingüística. En aquests moments, s’està fent un important esforç 

d’integració de les persones que han arribat d’altres països per mitjà, entre altres 

recursos, de garantir l’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana. Tampoc hi ha cap 

conflicte lingüístic. La cohesió, la integració i el clima de convivència són béns a 

preservar  i l’Ajuntament els ha de tenir com a objectius prioritaris des de sempre. 

El compromís de diversos grups polítics de la Paeria, en diferents legislatures. a 
favor de la normalització de l’ús de la llengua catalana i dels drets lingüístics dels 
ciutadans s’ha  reafirmat amb els fets al llarg de més de  vint-i-cinc anys. En el mateix 
sentit, els garanteix la Carta de la Ciutadania de Lleida  que estableix en l’article XVII 
que “Tothom  és subjecte de drets lingüístics i té dret a l’aprenentatge i al manteniment 
de la seva llengua a Lleida, sent la llengua catalana la llengua d’integració i cohesió 
social”. 
 
Cap Pacte o Acord signat en aquest mandat no ha de suposar un retrocés en els 

nivells d’ús del català com a llengua d’ús preferent a l’administració local i als àmbits 

que en depenen. 

Com tots els reglaments, també el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a 

l’Ajuntament de Lleida preveu, en el capítol XI, article 24, la creació d’una Comissió de 

Seguiment.  Està integrada pel Paer en Cap, la Regidora de Cultura, el Secretari 

General, l’Interventor, el cap del Servei d’Informàtica, el/la responsable de Recursos 

Humans, un membre del Cpnl, un regidor/a de cadascun dels grups polítics 

representants a l’Ajuntament de Lleida, un representant del Comitè d’Empresa i un 

altre de la Junta de Personal. L’existència i la tasca que ha de fer aquesta Comissió, 

plural, tècnica i política, és la millor garantia de l’aplicació i adequació a les necessitats 

i a la legalitat vigent. 



 

 
Per tots els motius exposats, els grup municipal del Partit dels Socialistes de 

Catalunya proposa al Ple l’adopció dels següents: 

 

ACORDS 

 

1. Reiterar el compromís  de l’Ajuntament de Lleida amb la llengua catalana 

com a llengua pròpia de Catalunya i, per tant, de Lleida i el seu ús preferent en 

tots els àmbits de decisió municipal i de tracte a la ciutadania. 

2. Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Lleida amb l’especial protecció de 

la llengua catalana, com a garantia dels drets lingüístics dels ciutadans i les 

ciutadanes. 

3. Reiterar el compromís de l’Ajuntament de Lleida, com està obligat, amb el 

compliment de les normes i els reglaments que en regulen el funcionament, 

com ara el Reglament per a l’ús de la llengua catalana. 
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