
 

  

IX JORNADA LLENGUA I SOCIETAT ALS TERRITORIS DE PARLA CATALANA 

Propostes per al Pacte Nacional per la Llengua: la veu dels professionals 

 (Barcelona, 8 de juliol de 2022) 

Propostes- Grup 2B 

Administracions públiques i prestació de serveis públics 



 

Introducció 

 

Aquest document conté una aportació al procés participatiu del Pacte Nacional per la 
Llengua procedent de la JORNADA LLENGUA I SOCIETAT ALS TERRITORIS DE 
PARLA CATALANA, que va tenir lloc el passat divendres 8 de juliol a l’Auditori de l'Edifici 
Roc Boronat del Campus Poblenou de la Universitat Pompeu Fabra. 

En aquesta Jornada es va recollir el bagatge tècnic, en forma de propostes, dels 
professionals que treballen a l’entorn de la política lingüística, sigui a la Generalitat de 
Catalunya, el Consorci per a la Normalització Lingüística, el TERMCAT, les universitats 
o altres organismes i, de l’altra, s’hi van treballar els aspectes relacionats amb la 
comunitat lingüística amb les institucions i professionals d’entitats referents en els 
diversos territoris de parla catalana.  

La jornada va constar de dues parts, una primera centrada en els parlaments 
institucionals i taules rodones i, una segona encarada a les aportacions tècniques al 
Pacte Nacional per la Llengua a partir del treball per grups. Es van treballar 6 eixos 
temàtics i es van crear 8 grups, ja que es van desdoblar aquells dedicats a deliberar 
sobre estructura social, acolliment i formació d'adults, d’una banda, i sobre 
administracions públiques i prestació de serveis públics, de l’altra. Els altres eixos 
temàtics treballats van ser: àmbit socioeconòmic i laboral; lleure, esports i món 
associatiu; àmbit tecnològic i consum cultural i audiovisual i; qualitat lingüística. 

En concret, aquest document és l’aportació corresponent a un dels dos grups dedicats 
a administracions públiques i prestació de serveis públics. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Característiques del grup i de la sessió 

El Grup 2A, que va debatre sobre  l’àmbit d’administracions públiques i prestació de 
serveis públics, el conformaven una vintena de persones vinculades a la universitat, al 
Consell de l’Advocacia de Catalunya, als departaments d’Educació i Salut de la 
Generalitat de Catalunya, al CNL i a la Direcció General de Policia. 

 

 Metodologia i estructura de la sessió:  

 15 minuts de presentació de la dinàmica   
 10 minuts per escriure reptes a l’aplicació Wooclap 
 20 minuts per al debat  
 40 minuts per escriure propostes a l’aplicació i debatre-les 
 15 minuts per a la redacció de les conclusions finals i l’elecció de 
portaveu (persona encarregada de comentar en sessió plenària les aportacions 
realitzades pel grup). 

 

Informació facilitada per al debat 

A continuació, transcrivim la informació facilitada prèviament als participants que va 
servir com a base per al debat. 

 

La Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística estipula que “la Generalitat, les 
administracions locals i les altres corporacions públiques de Catalunya, les institucions 
i les empreses que en depenen i els concessionaris de llurs serveis han d'emprar el 
català en llurs actuacions internes i en la relació entre ells” (article 8).  Pel que fa a 
l’Administració de l’Estat la llei també estipula que 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 (article 12). 

A això cal afegir el Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, que estipula que 
“les Administracions Públiques, en l’àmbit de llurs competències, hauran de preveure 
la selecció de treballadors públics adequadament capacitats per cobrir els llocs de 
treball a les Comunitats Autònomes amb dues llengües oficials” i afegeix que 
“garantiran l’atenció al ciutadà en la llengua que ho sol·liciti sempre que sigui oficial en 
el seu territori”.  

En canvi, les dades ens indiquen que l’ús del català a l’Administració de l’Estat és 
notablement menor que a la resta d’administracions públiques, tal com indica el gràfic 
de sota, procedent de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població (2018).  



 

 

 

Reptes 

 

La sessió de treball del GRUP 2B es va iniciar a partir de la detecció de reptes amb 
l’objectiu d’arribar al plantejament i concreció de propostes. A continuació es detallen 
els reptes principals que té la llengua catalana en l’àmbit d’administracions públiques i 
prestació de serveis públics, segons el parer dels participants de la sessió: 

 
 Falta de coneixement, seguiment i acompliment dels reglaments i/o 

normatives vigents  
 No adequació dels tècnics al perfil lingüístic demanat 
 Manca d’atenció en català a la sanitat  
 Augment de la catalanofòbia  i de les discriminacions greus per raó de 

llengua  
 Falta de coneixement del reglament lingüístic del lloc on es treballa 

 
 
 
 
 



 

 
La totalitat dels reptes detectats en aquesta sessió grupal es detallen a 
continuació: 
 

Reptes 
Suports 
rebuts 

Falta de coneixement, seguiment i acompliment dels reglaments i/o 
normatives vigents 

4 
No adequació dels tècnics al perfil lingüístic demanat 

3 
Manca d’atenció en català a la sanitat 

3 
Augment de la catalanofòbia  i de les discriminacions greus per raó de 
llengua 

2 
Falta de coneixement del reglament lingüístic del lloc on es treballa 1 
Manca de clàusules lingüístiques i/o del seu compliment pel que fa a la 
contractació pública 1 

Falta de sensibilització vers la llengua 1 

Complexitat del sistema sanitari públic 1 
No es fa el seguiment i assessorament en temes de normativa 
lingüística en l’obertura de comerços 1 
Discursos sobre la llengua que prioritzen la cohesió i la convivència 
davant dels drets individuals 1 
Manca de professionals dedicats a promoure la llengua als centres 
sanitaris 1 

Millora i compliment de la normativa vigent 1 

Vulneracions dels drets lingüístics dels usuaris 0 
Aconseguir que el català sigui llengua vehicular cos Mossos 
d’Esquadra 0 

No poder-te expressar normalment en català a salut 0 
Ús del castellà com a llengua inicial o prioritària, no només en usos 
orals 0 
Consciència lingüística entre col·lectiu policial i Institut Seguretat 
Pública 0 
Planificar i gestionar els usos lingüístics en la vessants escrita i no fer-
ho en els orals 0 
Falta d'accions lingüístiques coordinades entre administracions 
(autonòmiques i d'altres) 0 

 

 

 

 

 

 



 

3. Propostes 

 

3.1 Concreció de propostes 

Una vegada realitzada la detecció de reptes i la deliberació entre les persones 
participants del Grup 2B, es va fer un segon exercici per concretar les propostes a 
partir del seu grau de viabilitat i el seu grau d’impacte. Amb l’objectiu de valorar 
l’interès i impacte es va procedir a agregar aquelles propostes similars per després 
votar-les a través de l’eina Wooclap. A continuació destaquem les 5 propostes amb 
més suport, que van ser les exposades en sessió plenària posterior. 

 

1. Dotar els gran centres sanitaris d’unitats de serveis lingüístics 
Eix relacionat: Administracions Públiques 

 

2. Elaborar un pla de formació de llengua catalana a 4-5 anys per 
als professionals sanitaris ja contractats 
Eix relacionat: Administracions Públiques 
 

3. Moratòria de dos anys per aprendre el català per als nous 
professionals sanitaris nouvinguts 
Eix relacionat: Administracions Públiques 
 

4. Voluntat i empoderament polític vers l'acompliment de la 
normativa vigent sobre l'ús del català 
Eix relacionat: Administracions Públiques 

 

5. Verificar les clàusules lingüístiques dels plecs de contractació 
dels ens públics 
Eix relacionat: Administracions Públiques 

 
 
La totalitat de propostes detectades en aquesta sessió grupal es detallen a 
continuació: 



 

PROPOSTA  FUNCIÓ 
EIX 

RELACIONAT 
SUPORTS 
REBUTS 

Dotar els grans centres sanitaris 
d’unitats de serveis lingüístics 

Recompensació i 
reconeixement 

Administracions 
Públiques 

3 

Elaborar un pla de formació de 
llengua catalana a 4-5 anys per 
als professionals sanitaris ja 
contractats 

Acolliment i 
formació 

Cohesió social. 
Acolliment 

3 

Moratòria de dos anys per 
aprendre el català per als nous 
professionals sanitaris nouvinguts 

Acolliment i 
formació 

Administracions 
Públiques 

2 

Voluntat i empoderament polític 
vers l'acompliment de la 
normativa vigent sobre l'ús del 
català 

Rendició de 
comptes 

Administracions 
Públiques 

2 

Verificar les clàusules 
lingüístiques dels plecs de 
contractació dels ens públics 

Rendició de 
comptes 

Administracions 
Públiques 

2 

Actualitzar i millorar la normativa 
vigent (ex: drets digitals dels 
consumidors) 

Rendició de 
comptes 

Administracions 
Públiques 

2 

L’EAPC hauria de tornar a 
organitzar formació en llengua 
catalana per a professionals 
sanitaris 

Acolliment i 
formació 

Administracions 
Públiques 

2 

Establir com a requisit el català a 
Justícia i al SISCAT 

Recompensació i 
reconeixement 

Cohesió social. 
Acolliment 

2 

Divulgació de drets lingüístics 
vigents 

Recompensació i 
reconeixement 

Administracions 
Públiques 

1 

Desplegament de l'oficina 
d'atenció ciutadana per a donar 
resposta a les vulneracions 
lingüístiques 

Recompensació i 
reconeixement 

Administracions 
Públiques 

1 

Inspecció i aplicació de sancions, 
a banda de polítiques d'incentius, 
quan la normativa ho permeti 

Rendició de 
comptes 

Administracions 
Públiques 

1 

Discursos sobre la llengua que 
prioritzin els drets lingüístics 

Català com a 
lingua franca 

Administracions 
Públiques 

1 

Ampliar el nombre de tècnics de 
normalització lingüística 

Recompensació i 
reconeixement 

Educació 1 

Seguiment de les mesures 
correctores quan s’han vulnerat 
drets lingüístics 

Rendició de 
comptes 

Administracions 
Públiques 

1 

Augmentar la dotació de 
professionals del cos de 
planificació lingüística de la 
Generalitat 

Recompensació i 
reconeixement 

Administracions 
Públiques 

1 

Fer un seguiment del grau 
d’acompliment de la normativa 
vigent 

Recompensació i 
reconeixement 

Administracions 
Públiques 

1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fer complir la normativa 
lingüística, el RUL, en les 
contractacions... 

Rendició de 
comptes 

Administracions 
Públiques 

1 

Més seguiment de drets i deures 
lingüístics 

Rendició de 
comptes 

Administracions 
Públiques 

1 

Aconseguir el suport i implicació 
total per part dels polítics 

Recompensació i 
reconeixement 

Administracions 
Públiques 

1 

Acabar amb el sistema MIR 
estatal 

Acolliment i 
formació 

Administracions 
Públiques 

1 

Més recursos destinats a la 
política lingüística: personal, 
cursos, material, estudis, etc. 

Recompensació i 
reconeixement 

Administracions 
Públiques 

1 

Polítiques d’incentivació del 
català 

Recompensació i 
reconeixement 

Administracions 
Públiques 

0 

Campanyes globals de 
sensibilització 

Català com a 
lingua franca 

Administracions 
Públiques 

0 

Implementar sistemes de selecció 
de la llengua que l’usuari vol 
emprar 

Recompensació i 
reconeixement 

Administracions 
Públiques 

0 

Que la SPL esdevingui part d'una 
conselleria transversal 

Recompensació i 
reconeixement 

Administracions 
Públiques 

0 

Accions lingüístiques coordinades 
entre administracions (locals, 
autonòmiques, etc) 

Català com a 
lingua franca 

Administracions 
Públiques 

0 

Discursos sobre la llengua que 
donin prioritat als drets individuals 

Català com a 
lingua franca 

Administracions 
Públiques 

0 

Tractar els tècnics (TNL) que fan 
ensenyament amb la categoria 
professional que els pertoca 

Recompensació i 
reconeixement 

Administracions 
Públiques 

0 


