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CRÈDIT PRESSUPOSTARI DELS PROGRAMES
DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA PER AL 2022

Miquel Font Serralta, normalitzador lingüístic de l’Ajuntament d’Alcúdia, fa
constar el finançament extraordinari que l’Ajuntament d’Alcúdia ha rebut per a
programes de normalització lingüística en el període 2016-2021, i algunes de les
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necessitats que necessiten un augment de crèdit pressupostari.

1. Finançament extraordinari per part del Govern de les Illes Balears dels
programes de normalització lingüística del període 2016-2021 que ha acabat
incorporat a la caixa comuna
Durant el període dels anys 2016-2021 l’Ajuntament d’Alcúdia ha aconseguit un
finançament extraordinari dels programes de normalització lingüística, amb subvencions
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quantitats:
any
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del Govern de les Illes Balears, d’aquesta legislatura i la passada. Són les següents

data de concessió

import

2016

21/12/2016

20.000

2017

24/11/2017

20.000

2018

06/11/2018

20.000

2019

28/11/2019

18.563,97

2020

29/10/2020

6.790,61

2021

08/11/2021

5.471,77

TOTAL

90.826,35

D’altra banda també dins aquest període el Govern de les Illes Balears va quitar un deute
que tenia amb l’Ajuntament d’Alcúdia des del moment que va desaparèixer el COFUC
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(Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les
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Illes Balears) també per raó de normalització lingüística, que va suposar la següent
quantitat:
concepte

cobrament

import

deute Cofuc

desembre 2016

16.197,28

El total de les subvencions més aquesta darrera quantitat fan un total de 107.023,63
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euros de finançament del Govern de les Illes Balears per a l’Ajuntament d’Alcúdia per
polítiques de normalització lingüística.

2. Necessitats d’augment de crèdit pressupostari
2.1. AUXILIAR DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA

normalització lingüística del 1995 fins al 2011. A partir del canvi polític del 2011 varen
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L’Àrea de Normalització Lingüística va disposar de na Margalida Marín com a auxiliar de
dedicar aquesta persona a altres tasques dins l’Ajuntament. Els primers anys encara
figurava com a auxiliar de normalització però no hi treballava, i a hores d’ara la plaça ja no
figura a la plantilla.
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Aquest darrers 10 anys sense auxiliar i sense gaire pressupost, com ja s’ha detallat en
documents anteriors han obligat a un funcionament irregular de l’Àrea. Irregular en el
sentit que el normalitzador lingüístic ha hagut d’assumir les tasques d’auxiliar, això ha fet
reduir molt les possibilitats de feina i els resultats d’ÀNL.
És un funcionament totalment antieconòmic el que passarà el 2022, que el normalitzador
lingüístic, d’abril a desembre, hagi de dedicar moltíssim de temps en tasques que hauria
de fer un auxiliar i que són imprescindibles per al funcionament de l’ÀNL: dos mesos i mig
(previsió) al programa Orsai, un mes i mig als cursos de català, just en el període
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d’inscripció i començament de curs (donant informació, fent matrícules i liquidacions) i
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encara temps durant el curs en altres tasques administratives relacionades (contactes
amb les escoles, fotocòpies de material, avisos als estudiants, control de les
assistències...),. Si a això hi afegim el treball de camp revisant retolació (que l’ÀNL té
dificultats per poder fer), conduint la col·locació de rètols... o a altres feines d’auxiliar
igualment necessàries ens mena a una situació incomprensible.
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Cost de l’auxiliar de juny a desembre 2022: 20.000 euros.

Tomàs Adrover Albertí, a la vista de la necessitat anterior, fa la següent proposta de
modificació de crèdit:
1. Que es creï una partida nova per permetre la contractació d’un auxiliar per a l’Àrea de
Normalització Lingüística amb un crèdit de 14.500 euros i unes quotes de la Seguretat
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Alcúdia, en la data de la signatura
Miquel Font Serralta

Tomàs Adrover Albertí

Normalitzador lingüístic

Regidor de Normalització Lingüística
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Social de 5.500 euros.
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