MOCIONS I PROPOSTES DE DECLARACIÓ AL PLE MUNICIPAL
O A LA JUNTA DE PORTAVEUS
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LLORENS PEREZ, MARTA

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR DE REUS (CUP-AMUNT)
AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 22/04/2022 REFERENT A MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT
POPULAR DE REUS PER A UNA ESCOLA PÚBLICA I EN CATALÀ: QUE NO ENS RETALLIN LA LLENGUA!

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La immersió lingüística en català ha estat, des dels seus orígens a Santa Coloma de Gramenet, un model de
referència de l’escola catalana. El model es basa en principis pedagògics, permet el ple domini competencial tant
del català com del castellà, cerca la no segregació per motiu de llengua, així com la cohesió social, i ha comptat
amb un ampli consens social i polític.
Fa setmanes, es feia pública la sentència ferma del TSJC que estableix un mínim del 25% del castellà a les aules,
donant dos mesos a la Generalitat per a implementar-la i que, finalment ho farà possible amb la proposta de
modificació de la Llei de Política Lingüística.
Un cop més, la maquinària judicial de l'Estat s'imposa sobre la voluntat del poble català, en aquest cas a causa de
la demanda que el Ministeri d'Educació va fer l'any 2015 per tal que es fes efectiva la vehicularitat del castellà a
les escoles catalanes que havia determinat la sentència del Tribunal Constitucional del 2010, i la retirada de la
qual els partits parlamentaris catalans, amb la seva inoperància habitual, es van oblidar de negociar a nivell
estatal quan en van tenir l'oportunitat.
Fa pocs dies, ERC, Junts, PSC i Comuns, van presentar la proposició de modificació de la Llei de Política
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Lingüística, que anomenem a l’inici d’aquesta exposició, amb l'objectiu d'aplicar la sentència del TSJC, donant al
castellà rang de vehicular i traslladant als centres la competència per determinar percentatges de cada llengua
segons la seva "realitat sociolingüística".
És per això que considerem que aquesta proposta suposa el punt final al model d'immersió, que ja ha estat
progressivament desmantellat des de fa anys i que trasllada la responsabilitat als equips directius, desemparant
les docents de possibles denúncies o pressions, i sobretot, que no compta amb el consens necessari entre la
comunitat educativa.
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PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
És per això que des del grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposem l’adopció dels
següents ACORDS:
1- Manifestar el ferm compromís del Consistori amb el sistema d’immersió lingüística com a eina principal de
protecció de la llengua catalana.
2- Rebutjar qualsevol atac al model d’immersió lingüística i acompanyar la defensa de l’escola en català com a
eina clau per a la cohesió social i la igualtat d’oportunitats. Exigir al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya que no acati la imposició del 25% de castellà a les aules de les escoles i instituts del nostre país.
3- Reclamar als grups parlamentaris d’ERC, Junts, PSC i Comuns que retirin la proposició per modificar la Llei de
Política Lingüística amb l’objectiu d’aplicar la sentència del TSJC.
4- Emplaçar el Govern de la Generalitat a obrir un procés de debat ampli amb el conjunt dels agents socials:
professionals de l'educació, famílies i estudiants, per consensuar amb aquests el futur del model lingüístic, que
ha de basar-se en el català com a llengua vehicular, ha de comptar amb els recursos suficients, especialment de
suport a l’alumnat com ho són les aules d’acollida i continuar garantint la cohesió social i la pervivència de la
llengua.
5- Assumir les següents peticions que la comunitat educativa ha reivindicat durant les jornades de vaga dels dies
15, 16, 17, 29 i 30 de març: Destinar com a mínim el 6% del PIB a educació, revertir les diferents retallades que
s’han patit durant els últims anys, la retirada de l’ordre de calendari escolar, el no al nou currículum,
l’estabilització real del personal interí i pacte d’estabilitat, l’assumpció de responsabilitat del Departament en la
defensa de la immersió lingüística i cobertura legal de tot el personal dels centres
6- Donar suport a la tasca que fan els nostres equips de docents dels nostres centres educatius del municipi,
posant a la seva disposició els recursos que com a administració local tenim a l’abast per reforçar l’ús del català a
les aules.
7- Comunicar aquests acords a la premsa, al govern de la Generalitat, a la Conselleria d’educació, als grups
parlamentaris d’ERC, Junts, PSC i Comuns, als centres educatius de la ciutat de Reus, al Consell Escolar Municipal
(futur Consell Educatiu de Ciutat) i a les entitats de promoció per la llengua.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
X

Mocio_Mocio__llengua_pdf.pdf
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DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

NO

X

Document identificatiu
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INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .

PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris

Drets

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
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un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Informació addicional
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X

Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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