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MOCIÓ

Aquest grup municipal ha comprovat com els materials de difusió en qualsevol suport 
(tríptics, díptics, cartells, banderoles, plaques, etc., sigui en paper, plàstic o electrònic) 
que s'utilitzen tant en la via pública com en la web municipal i mitjans de comunicació 
escrits de les campanyes de difusió i comunicació d'aquest ajuntament estan redactats 
únicament en llengua catalana. Exemple d'això els podem comprovar en les actualment 
en marxa com "connecta't a l'Estalvi energètic "o" en mascotes fem un país més "així 
com en els materials de comunicació dels processos de participació (obres d'estiu dels 
anys 2016 o 2017).

Que  les  llengües  oficials  de  Catalunya  estiguin  presents  en  les  campanyes  de 
comunicació de l'ajuntament de Sant Feliu no només és una obligació recollida en la 
nostra Constitució, d'acord amb l'article tercer apartat segon que considera com oficials 
tant al castellà com al català en l'àmbit de la comunitat autònoma de Catalunya, segons 
l'Estatut  d'Autonomia  vigent.  És  també una  necessitat  comunicativa  doncs  sobre  el 
missatge a transmetre al conjunt d'una ciutadania a la seva llengua d'ús comú, facilitant 
la comprensió.

Que només es faci servir una de les llengües oficials en els materials de comunicació 
públics  de  caràcter  municipal  no  només és  una  disfunció  legal  sinó  també és  una 
anomalia poc comprensible des d'un punt de vista de practicitat (mentre el text està en 
castellà  al  web  els  documents  de  les  campanyes  estan  exclusivament  en  llengua 
catalana), el que denota més una falta de sensibilitat cap al conjunt de persones que 
tenen el castellà com a llengua comuna de ús, i que la veuen relegada com a llengua de 
comunicació de la administració.

És per tot l'anterior, que el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) a l'Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat proposem en Ple Municipal l'adopció dels següents:

ACORDS

PRIMER.- Que el Ple Municipal insti a l'equip de govern perquè els materials de difusió 
utilitzats per a les campanyes de comunicació i de participació municipals sigui quin sigui 
el suport o format utilitzats estiguin redactats de forma total i equivalent, almenys, en les 
dues llengües oficials de Catalunya (català i castellà).

SEGON.- Que aquest acord sigui traslladat i comunicat als mitjans de comunicació, a les 
entitats i associacions i al web municipal.
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