
El grup municipal Mes per Algaida, Pina i Randa i pel grup municipal  dels  
Socialistes d’Algaida, Pina i Randa  a l’Ajuntament d’Algaida       presenta a la 
consideració del Ple la següent MOCIÓ relativa a 

Suport institucional a les subvencions per fomentar l'ús de la llengua catalana 

                                            EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Arran del recurs posat per l’Advocacia de l’Estat Espanyol per suspendre les 
convocatòries a ajuts per retolar i fomentar el català als comerços a Pollença i 
Capdepera, volem manifestar el nostre suport als ajuntaments afectats i defensar la 
promoció de la llengua catalana, d’acord amb l'Estatut d’Autonomia aprovat per 
unanimitat el 1983.  

Per això, exposam que: 
1. Aquest recurs és un despropòsit que es basa en una distorsió de la realitat i en 

un atac flagrant a l'autonomia municipal, al marc legal vigent i a l'estatus del 
català com a llengua pròpia i oficial d'aquesta CCAA. 

2. Les ajudes a la retolació en català són una eina amb molta tradició en el procés 
de normalització lingüística. Mai ningú no les havia qüestionat, i tenen l’aval 
de tots els serveis jurídics de les diferents administracions.  

3. El català és una llengua minoritzada, i necessita del suport públic per a avançar 
cap a la seva normalització. Les administracions de les Illes Balears han de 
complir amb el que diu l’Estatut i la Constitució amb les diferents polítiques de 
promoció del català. La situació actual de la llengua catalana a les Illes Balears 
fa necessari reforçar el mandat de normalització de la llengua pròpia que 
l'Estatut d'autonomia exigeix a les institucions de les Illes Balears. La fragilitat 
del català i el desequilibri entre les dues llengües oficials s'han vist reforçats 
per diverses circumstàncies que han tingut lloc els darrers anys, entre les quals 
es poden destacar les grans incorporacions de població provinent de fora del 
domini lingüístic i els canvis profunds en el panorama dels mitjans de 
comunicació. Així ho avalen les dades procedents dels estudis i les enquestes 
sociolingüístiques més recents. El mandat normalitzador, doncs, és més vigent 
que mai, tot i els avenços experimentats en determinats àmbits. 

4. És totalment legítim concedir ajuts per a l'ús exclusiu d'una llengua 
minoritzada que ha de ser reforçada, i més encara quan la Llei de normalització 



lingüística no conté mandats de foment del bilingüisme ni de presència 
simultània de dues o més llengües. 

5. Cal destacar que l'objectiu dels ajuntaments afectats, el de Pollença i el de 
Capdepera, no és excloure l'ús del castellà (llengua que és present en els 
municipis i pobles de les Illes Balears) sinó fomentar també l'ús i la presència 
de la llengua catalana. 

6. Les mesures de foment i de recuperació de l’ús de la llengua catalana 
continuen sent avui necessàries per «crear les condicions que permetin arribar 
a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels ciutadans de les Illes 
Balears», tal com exigeix l’article 4.3 de l’Estatut d’autonomia i com avala la 
jurisprudència del Tribunal Constitucional. Les administracions públiques 
(Govern, consells, ajuntaments) tenen el mandat legal de fomentar la presència 
i l'ús de la llengua catalana: 

✓ Article 4.3 de l’Estatut d’autonomia: “Les institucions de les Illes Balears han 
de garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes, han de prendre les mesures 
necessàries per assegurar-ne el coneixement i han de crear les condicions que 
permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als drets dels 
ciutadans de les Illes Balears”. 

✓ Article 33 de la Llei de normalització lingüística: "Els poders públics de la 
comunitat autònoma adoptaran les mesures pertinents i proveiran dels mitjans 
necessaris per al coneixement i ús de la llengua catalana en tots els àmbits i 
activitats de la vida social". 

✓ Article 37.2: "Així mateix, s'ha d'impulsar l'ús ambiental del català i, de 
manera especial, la retolació en llengua catalana en tot tipus d'entitats socials i 
culturals, mercantils i recreatives". 

✓ Article 3 de la Constitució Espanyola: "les altres llengües espanyoles seran 
també oficials a les respectives comunitats autònomes d'acord amb els seus 
estatuts" i "la riquesa de les diferents modalitats lingüístiques d'Espanya és un 
patrimoni cultural que ha d'ésser objecte d'un respecte i protecció especials". 

7. L’Estatut deixa clar que el català és la llengua pròpia i oficial de les Illes 
Balears, juntament amb el castellà, i això és defensat i viscut amb normalitat 
per la gran majoria de la societat illenca.  

8. En resum, l'actuació del Govern central vulnera l'Estatut d'autonomia, la Llei 



de normalització lingüística a les Illes Balears i la mateixa Constitució 
espanyola. A més, demostra una manca de sensibilitat molt preocupant envers 
la pluralitat lingüística i cultural. 

9. Lamentam la irresponsabilitat de l'Estat de qüestionar el marc legal existent i la 
pròpia oficialitat de la llengua catalana i ens demanam si aquest recurs no 
pretén sinó desincentivar les administracions locals i autonòmiques de complir 
amb el mandat legal de dur a terme polítiques de foment de la llengua catalana. 

Proposta d'acord  

L’Ajuntament de_________ 

1. Dona suport a les administracions públiques que treballen per fomentar i 
promoure el català, especialment aquelles afectades pel recurs de l'Advocacia 
de l'Estat.  

2. Es compromet a fer complir l’Estatut d’Autonomia i la Llei de normalització 
lingüística i a convocar ajuts per promoure la llengua pròpia de les Illes 
Balears.  
O 

3. Es compromet a fer complir l’Estatut d’Autonomia i la Llei de normalització 
lingüística i a actuar en conseqüència i a dur a terme les accions de foment i 
promoció de la llengua catalana que consideri necessàries. 


