
Resum de l’Informe sobre normalització lingüística setembre de 2020 - febrer de 

2021 

 

L’Informe respon a una Moció sobre normalització lingüística que va aprovar el Ple del 

31 de juliol de 1996, a proposta del Grup Municipal del PSM. Cobreix el període 

comprès entre el setembre de 2020 i el febrer de 2021, i recull els següents usos: 

propostes al Ple i a la Junta de Govern, anuncis a premsa, plecs de condicions, notícies a 

la Intranet, documents que passen pel Registre de Sortida, decrets, plecs de condicions i 

actes.  

 

L’Informe té tres apartats: 

 

A: informa sobre l’ús del català a cada una de les àrees en relació amb diversos tipus 

d’actuació: propostes al Ple i a la Junta de Govern, anuncis, escrits que passen pel 

Registre de Sortida i decrets, amb una comparació amb l’informe del període anterior, 

en aquest cas setembre de 2020 - febrer de 2021. 

 

B: compara l’ús del català a les àrees municipals des del primer informe que es va fer 

(setembre de 1996 - febrer de 1997) pel que fa al tipus d’actuació. 

 

C: detalla els usos lingüístics de cada dependència. 

 

L’informe conté un indicador, l’índex de normalitat lingüística, que s’aplica a les àrees 

municipals, amb uns percentatges establerts segons la importància que es dona a cada 

ús: 

 

DIFUSIÓ EXTERIOR 70%  

 

Anuncis a premsa  40% 

Sortides pel Registre General  25% 

Plecs de condicions  5% 

 

DIFUSIÓ INTERIOR  30% 

 

Propostes a Ple i a Junta de Govern  10% 

Notícies a la Intranet  15% 

Decrets  5% 

 

Resum de l’Informe corresponent a aquest període: 

 

Ús de llengües segons el tipus d’actuació 

 

L’ús del català augmenta als documents que passen pel Registre de Sortida (+1,5) i als 

decrets (+0,7), i disminueix a les proposes al Ple i la Junta de Govern (-1,0). 

 

 



Índex de normalitat lingüística 

 

L’índex de normalitat lingüística general puja 1 punt i se situa en els 94,4 punts. 

Augmenta a les àrees següents: 

 

- Secretaria de la Junta de Govern i Decrets (+9), gràcies a les notícies de la Intranet, 

que han passat del 50% en català al 100%. 

- Àrea de Model de Ciutat, Habitatge Digne i Sostenibilitat (+4,3), gràcies a 

l’augment als plecs de prescripcions tècniques (50 a 100%). 

- Batlia (+2), gràcies a l’increment als documents que passen pel Registre de Sortida 

(+0,8) i a pesar de la baixada als decrets (-1). 

- Àrea de Seguretat Ciutadana (+1,9), per l’increment als documents que passen pel 

Registre de Sortida (+3) i als decrets (+2,1). 

- Àrea de Medi Ambient i Benestar Animal (+1,8), gràcies a l’augment a les 

propostes al Ple i a la Junta de Govern (+9,1).  

- Àrea de Participació Ciutadana i Govern Interior (+0,9), per l’increment als 

documents que passen pel Registre de Sortida (+2,7), matisat per la baixada als 

decrets (-1). 

- Secretaria General del Ple (+0,3), gràcies a l’increment als documents que passen 

pel Registre de Sortida (+0,5). 

 

Per contra, baixa a les àrees següents: 

 

- Intervenció (-40,1), a causa de la  baixada a les propostes al Ple i la Junta de Govern 

(-21,4) i als documents que passen pel Registre de Sortida (-54,2). 

- Àrea d’Infraestructures i Accessibilitat (-29,2), perquè els bons resultats anteriors 

eren producte d’un anunci en premsa. Com que aquesta vegada no n’hi ha, pesen 

més a l’índex els documents que passen pel Registre de Sortida. 

- Àrea de Mobilitat Sostenible (-5), per la baixada als documents que passen pel 

Registre de Sortida (-12,5), compensada en part per l’increment als decrets (+2,5).  

- Àrea d’Economia, Hisenda i Innovació (-1,2), a causa de la baixada als documents 

que passen pel Registre de Sortida (-5,3) i als decrets (-2,3). 

- Àrea de Cultura i Benestar Social (-0,9), per la baixada als documents que passen 

pel Registre de Sortida (-0,7). 

- Àrea de Justícia Social, Feminisme i LGTBI (-0,3), a causa de la baixada i baixa als 

documents que passen pel Registre de Sortida (-0,7) i als decrets (-1).  

 


