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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí, Sr. President, Josep Ferrà substitueix Miquel Ensenyat.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH;

Sí president, Joan Mascaró substitueix Francina Armengol.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Perdón, buenos días. Sr. Presidente, Jesús Méndez Baiges
sustituye a la diputada Patricia Guasp i Barrero.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia
d’avui que consisteix en el debat de les proposicions no de llei
RGE núm. 2369, 2705 i 2979/21.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2369/21, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a reconeixement
de l’exbatle d’Es Castell, Sr. Francesc Gimier i Sintes.

Començam pel debat de la proposició no de llei RGE núm.
2369/21, presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa a
reconeixement de l’exbatle d’Es Castell, Sr. Francesc Gimier
Sintes. Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari
Popular, té la paraula el Sr. Lafuente, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Gràcies Sr. President. Buenos días a todos. Bien, siempre
que había pasado por delante del cementerio de Es Castell,
habíamos visto un monumento que había ahí, que es esta
fotografía en la que básicamente no podía leerse absolutamente
nada, ponía: “En memoria de...” y no se leía gran cosa. Varias
veces había preguntado a personas que conocen la historia
local, a ver si sabían de qué se trataba y ninguno me daba
ninguna explicación, nadie sabía de qué se trataba ese
monumento.

El año pasado, a través de la prensa local, a través del
Diario de Menorca se publicó que el Ayuntamiento de Es
Castell había decidido retirar este monumento y lo había hecho
por recomendación de la Dirección General de Memoria
Democrática del Govern, que lo había incluido en el censo de
símbolos, leyendas y menciones franquistas, que, según el
artículo 24 de la Ley 2/18, establecía que se tenía que retirar y
de acuerdo con el acuerdo 25 de esa ley, requería al
ayuntamiento su retirada.

Fue entonces, a raíz de esa noticia, que intenté averiguar a
ver qué había pasado y a qué se debía ese monumento y
descubrí, y así lo descubrió también bastante gente, una historia
bastante triste y bastante dramática de nuestra historia,

precisamente que había caído en el olvido. Se trataba de un
monumento que recordaba a Francisco Gimier Sintes, que era
una persona que había nacido en Maó, en 1839, que se había
casado en Es Castell en 1903, con Catalina Company, de Es
Castell, que vivía en la calle Victoria, 16, y tenía una hija. El
Sr. Gimier Sintes había sido una persona activa en su pueblo,
había formado parte de la creación del Ateneo de Es Castell,
había formado parte de su junta directiva, había sido
vicepresidente del Ateneo, era una persona católica, era
monárquico y había sido alcalde entre 1924 y 1930. En julio
del 36 no tenía ningún cargo político, no se había significado
absolutamente en nada, más que su ideología y que era católico
practicante.

Entonces, el 16 de noviembre, un grupo de milicianos, entre
los que se encontraban los hermanos Gabriel y Manuel
Mascaró Vinent, conocidos miembros del Partido Comunista
local, y personas que en aquella época acompañaban al alcalde,
nombrado por las autoridades de entonces de Es Castell, lo
fueron a buscar a su casa, en presencia de su mujer y su hija, lo
trasladaron al cementerio de Es Castell y lo asesinaron. Según
el parte médico que consta en el registro, tenía diversas heridas
de arma y el cráneo chafado. 

Según la información local, el motivo de dicha venganza
fue que el Sr. Gimier, cuando era alcalde, cogió y tuvo una
diferencia sobre el precio de un trabajo de una explanación de
unos terrenos de 10 céntimos por carretada de material, que
tenían que hacer estos señores un trabajo para el ayuntamiento
y que finalmente hubo una diferencia sobre el precio. Los
hechos no fueron investigados entonces, no hubo ningún
procedimiento judicial, no se abrieron diligencias.

Los autores huyeron al final de la Guerra Civil, en las
diversas publicaciones históricas aparecen como exiliados,
publicaciones históricas hechas con subvenciones públicas. Y
claro, nos encontramos con que este señor, de acuerdo con el
artículo 4.1 de la Ley de memoria y reconocimiento
democrático, tiene la condición de víctima. Es innegable, sufrió
graves violaciones en sus derechos fundamentales: fue
asesinado, sin causa, sin juicio, y evidentemente, de acuerdo
con la ley vigente, tiene la condición de víctima.

Por tanto, las administraciones públicas, según la ley
vigente, tienen el derecho de recordar su memoria, de hacer
justicia con su imagen y el competente en la materia es el
Govern balear, de velar porque esos derechos como víctima,
sean reconocidos.

En el Ayuntamiento de Es Castell, ha habido un acuerdo
entre los diferentes grupos políticos de colocar una placa en el
cementerio, que recuerde esa circunstancia, sobre la placa hay
un acuerdo del contenido, y no sería lógico que el competente
en esta materia, que es el Govern, se mantenga al margen,
además quien provocó un poco la retirada de ese monumento.
El próximo día 16 de noviembre se cumple precisamente el 85
aniversario de ese trágico asesinato y hay este acuerdo bastante
unánime, o unánime de los grupos políticos en el Ayuntamiento
de Es Castell.

Por tanto, teniendo en cuenta este cambio sustancial desde
que se presentó la PNL y la situación actual, propondría a todos
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los grupos políticos, si hay unanimidad, pues de cambiar el
texto, en lugar de recuperar el monumento dentro del
cementerio, debido a que técnicamente parece complicado por
su deterioro, pues la propuesta sería que “el Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears, a través de la
Dirección General de Memoria y Reconocimiento
Democrático, a participar, de común acuerdo con el
Ayuntamiento de Es Castell, en la colocación de una placa en
recuerdo de Francesc Gimier Sintes y de todas las personas que
sufrieron las desastrosas consecuencias de la Guerra Civil y la
postguerra.” Es el texto que ha acordado el ayuntamiento.

Y esa es la propuesta que someto a la consideración de la
comisión. Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Bé, no puc compartir, o no podem
compartir els arguments expressats pel Partit Popular, primer,
perquè a nosaltres la informació que ens arriba i que,
precisament, és per això que es trobava en el cens de
simbologia franquista, era precisament que el motiu de la mort
no estava associat directament a tots els successos que es varen
produir durant la Guerra Civil i que, a més, els franquistes
varen voler apropiar-se d’aquest fet, on es va inscriure en
aquella làpida, “Caído por Dios y por España”, que és una
clara al·lusió a morir per la causa del Movimiento, de
l’Alzamiento, com ho vulguin dir.

També m’agradaria comentar que a la comissió tècnica on
es va elaborar aquest cens de simbologia, el Partit Popular hi
tenia representació per part del Consell d’Eivissa, on vostès
governen, que tenien accés a tota aquesta informació i que, en
tot cas, s’hagués pogut fer alguna indicació, alguna precisió en
aquell moment, cosa que no es va fer, i que s’ha esperat que ja,
bé, acomplint la Llei de memòria democràtica de les Illes
Balears, es donés compliment a la retirada de tot aquest cens,
de tots aquests monuments o plaques relacionades clarament
amb el que va ocórrer durant la Guerra Civil i el franquisme.

Tampoc no puc compartir la transacció que es fa, i des del
nostre grup pens que, bé, que ens hi hem de posar, perquè la
conselleria, i concretament la Secretaria Autonòmica, no té
aquesta competència per participar en posar una placa, que si
l’ajuntament ho vol fer és lliure de fer-ho, però és una
competència que ho pot fer l’ajuntament, però ja us dic, el
compliment que va donar la conselleria és el compliment de la
llei.

I simplement dir això, que és una competència municipal i
que si l’ajuntament ha arribat a un acord, perfecte, ho poden
desenvolupar ells, des de l’àmbit municipal en què són
competents.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula el Sr. Méndez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. MÉNDEZ I BAIGES:

Gracias, Sr. Presidente. Nosotros suponemos que la
conceptualización como memoria, en sustitución del viejo
concepto de historia de nuestra historia más contemporánea o
más reciente, en realidad persigue el rechazo de la violencia, la
brutalidad como forma de actividad en el juego político. Así
que debemos evitar a todo precio, y es importantísimo,
considerar más o menos punible la actividad del que
consideramos enemigo políticamente y más visto a través del
tiempo, o sea del que no estaba con nosotros, hacía mejor o
peor actividad. Esto es un concepto y además es un peligro,
recordemos aquello de Fukuyama y de la evitación del
desorden, repetir la historia, cuando hay grandes trastornos
sociales, revoluciones, guerras y este tipo de cosas las
circunstancias en las que se aplica la brutalidad son todas.

Entonces, lo que debemos sobre todo es conservar la
memoria de las víctimas, y más en este caso, de un señor que,
recordemos varias cosas: en la dictadura de Don Miguel Primo
de Rivera, en el año 1924, el decreto por el cual se hacían los
alcaldes era por el mayor contribuyente del pueblo o de la
ciudad, no existía otro concepto, es como la Unión Nacional
decidió hacerse con la... sustituyendo el juego democrático, lo
hizo así. Así es que este señor es que ni siquiera era... 

Vemos que su actividad, por cierto, en el Ateneo de
Villacarlos, del que estuve buscando la ubicación porque había
oído algo de la esquina del Carrer Gran y con el Carrer Victori,
y no lo encontré, el Ateneo Villacarlos, de todas maneras, por
lo que estuve buscando su ubicación, por cierto, es que era
nido, dicho con una palabra que se usó después, de
librepensadores, ¿eh?, el Ateneo de Villacarlos estaba muy
relacionado con el librepensamiento en la isla de Menorca.

Este señor, entonces, se encontró con un follón que,
además, todo sea dicho, también entonces el 3% ese del que
luego se ha hablado mucho en otras circunstancias, también era
parte de los decretos de Don Miguel Primo de Rivera, para
activar la obra pública se concedía un 3% a quien la
promoviera. Bien, tuvieron algún tipo de desacuerdo en obras
y, pues eso, el tipo de venganzas es que permanecen en los
sitios relativamente pequeños es muy trágico.

Así que es bueno que recordemos este tipo de cosas
precisamente en evitación de que suceda. 

Voy terminando ya, pero recuerden que la anterior
restauración, la de 1875, la que colocó a Don Alfonso XII, es
muy parecida en fechas y en circunstancias a las nuestras de
1975, y es muy parecido, el turno político Cánovas-Sagasta
recuerda muchísimo el turno político PSOE-PP, las
circunstancias en las que empezaremos a encontrarnos en los
años 1920, y la situación en la que, por cierto, están ustedes,
que están implicados en la actividad política, hacen merecedor
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este que sí que apliquemos Fukuyama, de que “quien no
recuerda la historia está condenado a repetir sus errores”.

Seamos especialmente cuidadosos y recordemos, con todos
sus méritos y defectos, a quienes participaron ya hace cien años
en la misma actividad que lo hacemos nosotros.

Gracias, Sr. Presidente, he terminado.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspondria al Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. No voldria, evidentment, començar
sense dir que compartesc les paraules que ha expressat el Grup
Parlamentari Unides Podem, amb matisos que faré ara, però
crec que és important defensar, i és bo fer-ne un poc
d’apologia, l’acord de la passada legislatura, aquest acord que
vàrem subscriure els grups d’aquesta cambra per impulsar una
llei de la memòria i a la qual s’incloïa aquest cens de
simbologia que es va aprovar a la comissió tècnica.

Jo no m’estendré massa més perquè evidentment
compartesc els arguments, simplement que qüestions o capítols
de... durant la Guerra Civil i la postguerra que es varen dur a
terme a nivell local, el primer que hem de fer és escoltar
aquesta memòria local, i si aquesta memòria local, aquests
distints punts de vista a nivell local, aquest capítol, evidentment
un tràgic capítol, perquè va acabar amb l’assassinat d’aquesta
persona, sigui pels motius que sigui, ha arribat a un consens,
crec que és bo que des del Parlament de les Illes Balears
escoltem aquest consens i actuem també seguint la llei i seguint
la proposta que es fa des d’aquest ajuntament.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspondria al Grup Parlamentari
VOX, però no hi és. Per tant, correspon la paraula a la Sra.
Sureda, del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
Balears.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores diputades i senyors diputats.
Jo, quan vaig veure aquesta iniciativa, evidentment després de
saber que hi havia hagut un consens a l’ajuntament on, per
unanimitat, s’havia decidit posar una placa a l’ajuntament,
pensava que no era oportú remoure i tornar sol·licitar la
instal·lació d’aquest monolit.

De totes maneres sí vull dir que, després de l’explicació que
s’ha fet per part del representant del Partit Popular, qui fa
s’equivoca; jo no sé fins a quin punt s’hauria d’haver llevat, si
així, com vostè ha explicat, no era pertinent. 

De totes maneres, una vegada fet, crec que s’ha de complir
la llei, evidentment, però si hi ha un acord per part de tots els

grups municipals la voluntat de la Direcció General de
Memòria Democràtica ha de ser poder col·laborar i coordinar,
per què no, com han fet altres vegades, independentment que
tenguin o no competències per fer-ho, crec que no sobra poder
col·laborar en posar la placa i que hi pugui ser present.

De totes maneres vull dir que no sé, no m’ha quedat clar si
la portaveu de Podem no accepta que es facin els canvis;
nosaltres, si es poden fer els canvis, hi votarem a favor i, si no,
entengui’ns, no ho fem..., veiem la voluntat que té el Grup
Parlamentari Popular en aquest consens de tots, però si no fos
així nosaltres no li podríem donar suport perquè aniria en
contra de la voluntat de l’Ajuntament d’Es Castell.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon al Grup Parlamentari Mixt,
Sr. Castells, té cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Abans d’establir quina és la
posició del meu grup sobre aquest tema, sí que crec que cal fer
unes quantes puntualitzacions, algunes de les quals ja s’han fet:
la primera és que, efectivament, tal com diu la proposició no de
llei, no es va tractar d’un crim de caràcter ideològic i, per tant,
això ens portaria simplement a considerar-ho un assassinat
comú i que, per tant, d’entrada, a primera vista, no tendria per
què tenir la consideració de totes aquelles accions que preveu
la Llei de memòria democràtica. Però hem de tenir en compte
que la Llei de memòria democràtica de les Illes Balears fa un
concepte molt ampli de víctima i, de fet, el Sr. Lafuente ho ha
apuntat molt bé, és a dir, víctima és qualsevol persona que va
patir violació dels seus drets humans.

A més a més, específicament, a l’article 4.3 diu: “També
tindran la consideració de víctimes -la lletra c)- les persones
que, sense cap tipus d’adscripció ideològica, varen patir
violència, repressió o mort”. Aquesta persona probablement sí
que tenia una adscripció ideològica, però no va ser rellevant en
el seu assassinat. Per tant, crec que seria perfectament
circumscribible a aquest punt.

Per tant, tot i ser veritat que és un crim comú, no per motius
ideològics, sí que és veritat que amb la llei a la mà aquesta
persona té la consideració de víctima i, per tant, és totalment
escaient amb els mateixos operatius que preveu la llei, els
mateixos dispositius, que formi part del cens de víctimes i que
el cementeri d’Es Castell, no només per a aquest assassinat,
sinó per altres que es varen produir, sigui considerat un espai
de memòria democràtica.

Per tant, la proposta de posar una placa que recordi aquesta
persona, que va ser alcalde del municipi, encara que estigui
desconnectat el fet que va ser alcalde amb el fet del seu
assassinat, sí que és un ciutadà destacat d’aquella comunitat en
la qual es justifica que es personalitzi en aquesta persona un
record a la violència que es va viure a Menorca, concretament,
a tot l’Estat, amb motiu de la Guerra Civil i el franquisme.
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També és veritat que aquesta persona, a banda de la seva
adscripció ideològica, va ser víctima de l’apropiació que la
Falange va fer de molts dels morts..., per dir-ho així, molts de
morts que no eren, diguem..., del bàndol que va perdre la
guerra, per dir-ho així, perquè no es pot considerar que els que
van assassinar aquest senyor fossin representants o fossin
agents del govern constitucional de la República.

Per tant, això fa que no aquesta persona, sinó el monument
que se li havia erigit es pugui considerar un monument
d’exaltació del franquisme. És a dir, el Sr. Gimier, evidentment
no era franquista, entre d’altres coses, perquè quan va morir, el
franquisme encara no s’havia instaurat, però el monument sí
que ho era, perquè, segons sembla i segons la documentació
dels cens de monuments i símbols franquistes, en aquest petit
monòlit hi havia una inscripció de Caído por Dios y por
España i, per tant, és un element que, amb la Llei de memòria
democràtica a la mà, s’hauria d’haver retirat. Per tant, el que va
fer l’Ajuntament d’Es Castell en aquest sentit és correcte.

Crec que totes aquestes qüestions, tenint en compte que
vàrem ser capaços d’arribar a una llei de memòria democràtica,
aprovada per amplíssim consens d’aquest parlament, la qual
cosa és una fita molt destacable, crec que els principis
d’aquesta llei són els que han de guiar els posicionaments
d’aquest parlament en totes aquestes matèries, si volem ser
fidels a aquest acord al qual vam arribar.

Per tant, jo, amb aquesta llei a la mà, considero que la
proposta original que ens presenta el Partit Popular no seria
acceptable, no seria acceptable perquè aquest monument és un
símbol franquista i, per tant, s’ha de retirar; jo sí que, en canvi,
crec que s’ajusta perfectament a l’esperit de la llei la transacció
que proposa el Sr. Lafuente, que és donar suport a l’acord que
va adoptar l’Ajuntament d’Es Castell, de posar una placa sense
cap mena de referència franquista, evidentment, recordant que
allà fou assassinada una persona que havia estat alcalde de la
població, la qual cosa em sembla que és un element suficient
per distingir aquesta persona concretament de la resta de
víctimes, i, a més a més, aprofitar per fer-ho extensiu a la resta
de víctimes que van patir la violència que va envoltar els
episodis de la Guerra Civil i el franquisme.

El debat sobre si això ho ha de pagar la memòria
democràtica o no, bé, crec que és un debat menor i que són
ganes de fer polèmica; és a dir, per començar, l’ajuntament
realment no necessita el suport de ningú per posar aquesta
placa perquè és una actuació molt modesta i que, per tant, si
l’ajuntament vol tirar endavant no necessita el suport de la
Secretaria de Memòria Democràtica. 

D’altra banda, cal dir que l’article 20 de la llei encomana a
aquesta secretaria o a la conselleria responsable de memòria
democràtica promoure les actuacions de reparació i fins i tot de
construir monuments o d’altres elements en record i
reconeixement de les víctimes. Per tant, tampoc no seria tan
descabellat que la Conselleria de Memòria Democràtica hi
col·laborés, sobretot en els termes en què es va aprovar per
unanimitat per part de l’Ajuntament d’Es Castell.

En conclusió, nosaltres creiem que el redactat inicial de la
PNL no és acceptable des del punt de vista de la Llei de

memòria democràtica, consideram que la transacció sí que ho
és, crec que l’element de dissensió sobre la implicació que ha
de tenir la secretaria és menor i, per tant, jo apel·laria a la bona
voluntat de tothom per donar suport a aquest acord que va
adoptar l’Ajuntament d’Es Castell.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Carbonero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Bé, hem de dir des del Grup
Socialista que, bé, consideram que la proposta inicial és
contrària totalment a la llei que el Partit Popular va donar
suport i que creiem hem de fer esforços per aplicar-la, amb els
documents, perquè la làpida funerària del Sr. Gimier es troba
en el cens de símbols de llegendes i mencions del bàndol
franquista de la Guerra Civil i la dictadura de les Illes Balears
que emana de la mateixa Llei 2/2018, de 13 d’abril, de
memòria i reconeixements democràtics de les Illes Balears. I el
mateix article 25 d’aquesta llei diu com s’ha de procedir amb
aquells símbols del franquisme, i aquesta làpida funerària tenia
un símbol franquista que era la frase: Caído por Dios y por
España, i així ho diu la fitxa. 

Açò és un document públic que el pot consultar tothom, el
Partit Popular el podia consultar en el seu moment abans de ser
aprovat el 2019, el pot consultar ara a la pàgina web. I
l’Ajuntament d’Es Castell l’únic que va fer va ser complir
aquest mandat de la llei i del cens dels símbols. Què diu
aquesta fitxa? Que açò és un monument o una làpida que s’ha
de retirar, s’ha de retirar i s`ha de contextualitzar a un museu.

Vostès, els senyors del Partit Popular, bé, hi va haver un
gran rebombori al municipi, hi va haver un debat plenari a
l’ajuntament i s’ha de dir que la seva proposta, a l’exposició de
motius, també falta prou a la veritat, jo, Sr. Lafuente, voldria
que ens digui a veure aquestes frases que diu: “... que refleja el
intento de falsear la historia con una acción de hechos
consumados”, es refereix a la retirada de la làpida.

Aquí no s’intenta falsejar la història ni res, precisament va
ser el règim franquista que va falsejar els fets, com bé han dit
els companys que m’han precedit, que es van apropiar d’un
crim deplorable d’un exalcalde del municipi i se’l van fer seu
amb una insígnia del franquisme. I açò és el que entre tots hem
d’intentar recuperar i hem de posar en el seu context i hem de
deixar aquestes propostes que remouen situacions que de
vegades no tenen res a veure amb la realitat, perquè, com bé
diu la mateixa proposta, el Sr. Gimier Sintes no va ser
assassinat ni per motius religiosos ni per motius ideològics, per
tant, va ser un crim deplorable, però no per motius del règim,
perquè aquest senyor va ser batlle abans del règim franquista.

Per tant, en aquests moments el fet objectiu és retirar
aquesta làpida que du un emblema franquista, que van emprar
per exaltar els qui donaven suport al seu règim ideològic, que
era totalitari, que va ser la dictadura més llarga d’Europa. I en
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aquests moments es tracta, amb la llei a la mà i amb el cens de
símbols, de retirar i de contextualitzar tots aquests fets
històrics. 

Nosaltres ens sumam a la proposta d’Unidas Podemos de no
acceptar la transacció, perquè vostès aquí el que fan és demanar
precisament que es restauri i que es torni a posar aquesta
làpida, açò és la proposta original, és a dir: restauración del
monumento que recordaba al Sr. Francesc Gimier Sintes,
exalcalde, y que, previo acuerdo con el Ayuntamiento de Es
Castell, el mismo sea colocado en el cementerio de la
población, és a dir, demanen que es torni a col·locar una làpida
que du un emblema d’exaltació del règim franquista. Nosaltres
no hi podem estar d’acord i tampoc no podem estar d’acord
amb una transacció. 

Ara hi ha hagut un acord, estam molt contents que hi hagi
hagut un acord a l’Ajuntament d’Es Castell, però la transacció
no té res a veure amb la proposta original, l’Ajuntament d’Es
Castell ha arribat a un acord, consideram que és per aquí el
camí, d’arribar a acords i consensos entorn a la llei i a les
normes que tots hem acordat.

I ara vostès demanen que se sumi el Govern a un acord
municipal, bé, és totalment distint del que demanaven
originalment i nosaltres consideram que no es pot acceptar
aquesta proposta que feien. Lamentam que inicialment aquesta
proposta dugués...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Carbonero, hauria d’acabar.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

... aquesta -sí-, dugués aquest reconeixement i exaltació un poc
d’aquest element que es troba a un cens de símbols en base a la
Llei de memòria de les Illes Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Ara té la paraula per contradiccions el grup
proposant per un temps de cinc minuts, Sr. Lafuente.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Tenint en compte, tal com han expressat la Sra. Carbonero
i la Sra. Sanz, que no hi acord respecte de la proposta, doncs no
fa falta la proposta de consens, o per a la proposta que
presentàvem, doncs, no fan falta els cinc minuts i podem
continuar.

EL SR. PRESIDENT:

Per tant, acabat el debat, passam a la...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Sr. President, entenc que em demanava si havíem
d’interrompre per cinc minuts si...

EL SR. PRESIDENT:

Li donava la paraula per contradiccions.

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Ah!, doncs, d’acord, perdó, havia entès que em demanava
si interrompíem...,

EL SR. PRESIDENT:

És clar i havia dit que no cal...

EL SR. LAFUENTE I MIR:

Perdó, doncs, bé...

(Remor de veus)

No, d’acord, no, doncs...

EL SR. PRESIDENT:

Té la paraula per cinc minuts, per contradiccions.

LA SR. LAFUENTE I MIR:

... per contradiccions.

Lamentar que habíamos puesto sobre la mesa un posible
acuerdo que venía en concordancia con lo pactado con el
ayuntamiento y que Podemos y el PSOE no estén de acuerdo en
ese posible acuerdo. En la PNL inicial decíamos precisamente
“previo acuerdo con el Ayuntamiento de Es Castell”, y ese
previo acuerdo se había alcanzado y, sin embargo,
lamentablemente, Podemos y PSOE, pues eso que dicen de
boquilla, que el camino es el del acuerdo, aquí demuestran
precisamente que el camino no es el del acuerdo el que
practican, sino el del desacuerdo.

Está clarísimo que esta persona es víctima, de acuerdo con
el artículo 4 de la ley, víctima, de acuerdo con el artículo 4 de
la Ley de reconocimiento democrático; está clarísimo que el
competente, de acuerdo con la ley, veo que ahora a Podemos,
cuando le interesa, ya no es competente el Govern en esta
materia, pero el competente en materia de reconocimiento y
memoria democrática de acuerdo con la ley es la dirección
general y el Govern balear.

Nos dice el PSOE, no, es que en este tema habían ustedes
apoyado, precisamente en la comisión técnica presentamos una
enmienda para que fuese una comisión técnica y no una
comisión política, y no nos la aceptaron y votamos en contra de
ese artículo. Y el tiempo nos ha dado la razón, se ha convertido
en una comisión política, porque si ustedes aquí son capaces de
ver en esta foto “Caídos por Dios y por España”, yo les...,
vamos, les damos un premio a la mejor capacidad visual
mundial, porque aquí no se ve absolutamente nada, nada, no se
ve nada. Este es el..., por tanto, es una excusa,
desgraciadamente.
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Y yo creo que, precisamente en este tema, ustedes podían
demostrar que la intención era positiva y era buena en el
cumplimiento de memoria democrática, que se trataba
precisamente de recordar a todas las víctimas, a todas las
víctimas inocentes de la Guerra Civil y, en este caso, estábamos
en un claro ejemplo de una víctima inocente de la Guerra Civil
que ustedes se niegan a recordar, y demuestran cual es su
objetivo, su objetivo es simplemente político, de hacer política,
desgraciadamente, con las víctimas. Y eso es una pena, porque
precisamente de lo que se trataba era de intentar que el ejemplo
de las víctimas, que el ejemplo de lo que pasó de grandes
desgracias que provocó el enfrentamiento de la Guerra Civil
nos sirviese para reforzar los principios democráticos, para
reforzar la convivencia, para recordar a las víctimas, para ver
cómo se utilizó la Guerra Civil para cuestiones personales y
venganzas personales, para ver cómo se...

Por ejemplo, en Menorca, en el segundo semestre del 1936,
pues fueron asesinados el 60% del clero, fueron asesinados el
90% de la oficialidad, fueron perseguidos y encarcelados todos
los regidores y todos los alcaldes que eran de otros partidos que
no eran del Frente Popular. Fue asesinado el diputado elegido
en febrero del 1936, el Sr. Canet, fue asesinado el Sr. Salort,
que era diputado también, elegido. Hay que recordar que en las
elecciones de febrero del 1936 en toda Baleares los partidos de
centro derecha fueron los más votados.

Y ustedes se dedican a hacer política partidista de la
memoria democrática y hoy lo demuestran, y es una pena, es
una pena. Es una pena que, habiendo acuerdo sobre este tema
en el ayuntamiento, el Govern balear, como competente en
materia de memoria democrática, no sea capaz de dar soporte
a ese acuerdo. Pero esa es su política, la política totalmente
sectaria y de utilización de las víctimas. Es una lástima.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Acabat el debat passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 2369/21.

Vots a favor? 4 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

Abstencions? Cap abstenció.

Per tant, en conseqüència, queda rebutjada la Proposició no
de llei RGE núm. 2369/21, relativa a reconeixement de
l'exbatle d'Es Castell, Sr. Francesc Gimier i Sintes.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2705/21, presentada
pels Grups Parlamentaris MÉS per Mallorca i Mixt,
relativa a drets lingüístics a l’Estat espanyol.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2705/21, presentada pels Grups Parlamentaris MÉS
per Mallorca i Mixt, relativa a drets lingüístics a l'Estat
espanyol. 

Per a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, té la paraula el Sr. Ferrà, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sr. President. A partir del marc previst a
l’article 3.2 de la Constitució Espanyola, en preveure que la
resta de llengües espanyoles, diferents del castellà, que és
oficial a tot l’estat, seran també oficials a les respectives
comunitats autònomes, d’acord amb els seus estatuts.

L’article 4.1 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears
proclama que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, té,
juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial. I de
la declaració d’oficialitat d’una llengua deriva directament el
dret d’opció lingüística, és a dir, el dret del ciutadà de
relacionar-se amb aquesta llengua amb els poders públics, tant
des d’un punt de vista actiu com passiu, dret de ser correspost
per part de l’administració en l’idioma oficial triat. I és així, i
així es concreta a la Llei 3/1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística, en declarar que el dret d’ús implica
poder adreçar-se en català oralment o per escrit de
l’administració als organismes públics i a les empreses
públiques i privades, i que, en conseqüència, les i els ciutadans
tenen dret d’usar la llengua catalana oralment o per escrit en les
seves relacions amb l’administració pública a l’àmbit territorial
de la comunitat autònoma.

I d’aquesta manera ho ha entès la diferent jurisprudència del
Tribunal Constitucional, en afirmar, i cit textualment: “La
consecuente cooficialidad lo es con respecto a todos los
poderes públicos radicados en el territorio autonómico, sin
exclusión de los órganos dependientes de la Administración
central y de otras instituciones estatales, en sentido estricto,
siendo, por tanto, el criterio delimitador de la oficialidad del
castellano y la cooficialidad de otras lenguas españolas”.

Per tant, aquí què tractam? En aquesta proposició no de llei
no tractam una qüestió política del paper de la normalització i
dels drets lingüístics que han de tenir la ciutadania de les Illes
o d’altres territoris de l’estat on hi ha dues llengües que
comparteixen un territori, sinó que ens trobam amb una
proposició que el que preveu, com altres, és agafar aquest
reconeixement, agafar aquesta jurisprudència del Tribunal
Constitucional, que ens diu que els diferents poders públics,
siguin estatals, siguin autonòmics, siguin insulars, siguin locals,
han de poder garantir els drets dels ciutadans a ser atesos en la
seva llengua, sigui quina sigui -sigui quina sigui-, parlam
d’aquest desplegament que aquestes mesures que es preveuen
puguin ser efectives, mesures que ho diu la Llei de
normalització lingüística i que ho diu el mateix Tribunal
Constitucional.

I perquè s’exerceixi aquest dret d’opció lingüística o perquè
aquest dret sigui efectiu resulta molt necessari doncs poder
garantir una suficient capacitació lingüística, una capacitació
lingüística que avui no és una realitat entre els diferents cossos
de personal de l’administració de l’Estat, i és evident que no hi
ha aquesta capacitació lingüística. Per tant, garantir l’atenció al
ciutadà en la llengua que sol·liciti, sempre que sigui oficial en
el territori, resulta imprescindible.

Per tot això, des de MÉS per Mallorca hem presentat
aquesta proposició no de llei, de cinc punts, a la qual, el primer
punt, cito textualment, demanam garantir el dret d'opció
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lingüística dels ciutadans de poder relacionar-se amb la llengua
catalana amb l'Administració General de l'Estat en el territori
de les Illes Balears.

Al punt 2 demanam donar compliment a la prescripció de
l'article 56.2 de l'Estatut Bàsic de l’Empleat Públic en relació
amb la capacitació lingüística dels empleats públics en els
processos selectius corresponents a les properes ofertes
d'ocupació pública.

Al punt 3 demanam prendre les mesures oportunes en
relació amb la capacitació lingüística en llengua catalana en la
provisió de llocs de feina i mobilitat dels funcionaris de carrera
i personal laboral de l'Administració General de l'Estat en el
territori de les Illes Balears, en compliment de l'art. 56.2 de
l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Al punt 4 demanam garantir l'observança del principi de
conducta de l'article 54.11, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat,
d'atendre el ciutadà en la llengua oficial que sol·liciti.

I al punt 5, acomplir les obligacions derivades dels tractats
internacionals, obligacions i també recomanacions que es duen
a terme com, per exemple, la del Comitè de Ministres del
Consell d'Europa en relació als usos lingüístics.

En resum, què demanam? Demanam dues coses:
simplement, reconèixer el que està establert per llei, reconèixer
el que el Tribunal Constitucional diu a la seva jurisprudència,
és clar el sentit que expressa el Tribunal Constitucional, és clar
el sentit de la llei, per tant, l’únic que demanam és que es
comenci a treballar, així com en el Govern de les Illes Balears
s’ha treballat a aquesta legislatura, crec que serà la legislatura
dels drets lingüístics primer de tot, per l’impuls polític que s’ha
donat, com pugui ser amb l’Oficina de Drets Lingüístics, però
també perquè hi ha hagut un increment de consciència social i
on hi ha hagut un lideratge...  

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Ferrà, vagi acabant.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

... -vaig acabant, vaig acabant- un lideratge també acadèmic de
persones de notori prestigi, com pugui ser el Sr. Antoni Llabrés
o la Sra. Maria Ballester, que han impulsat des del rigor
acadèmic i científic la defensa de drets lingüístics des de la
Universitat de les Illes Balears i des d’altres espais.

Moltes gràcies, Sr. President.  

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Ferrà. Ara, per a la seva defensa per part
del Grup Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Castells, per un
temps de cinc minuts. 

EL SR. FUSTER I ZANOGUERA: 

Sr. President... Sr. President, perdoni, que abans no ho he
pogut dir, Antoni Fuster substitueix Juanma Lafuente a partir
d’aquesta proposició no de llei.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Castells, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. I si em permeten, per
començar d’una forma una mica sorprenent, però que és molt
autèntica, jo els diria que som davant d’una proposició no de
llei espanyolíssima, profundament defensora de l’espanyolitat,
perquè aquí al final no fem més que defensar una Espanya
respectuosa i orgullosa de la seva diversitat cultural i
lingüística, una Espanya en què no hi ha ciutadans de primera
i ciutadans de segona i llengües de primera i llengües de
segona, sinó que Espanya, de forma desacomplexada, reconeix
la seva pluralitat, que, a més a més, està recollida en les seves
normes fonamentals i en les normes de desenvolupament, com
molt bé ens ha explicat el Sr. Josep Ferrà.

Per tant, nosaltres aquí al que venim és a defensar una
Espanya amable per a tots aquells que no tenen com a llengua
materna la llengua castellana i que crec que tenim el dret a
sentir-nos ciutadans de primera, com els que sí que la tenen. I
per tant, demanem el dret que l’administració de l’Estat ens
tracti en peu d’igualtat a com tracta la resta de ciutadans. Per
això dic que és una proposició no de llei espanyolíssima,
perquè el que fem és defensar que la percepció d’alienitat que
té l’administració perifèrica de l’Estat davant de molts
ciutadans, que veuen com aquesta administració és hostil a la
seva llengua, es presenti com hauria de ser, com una
administració propera i que respecta i que valora i que empara
els drets lingüístics de tots els ciutadans. A l’alçada del que
passa en els països més avançats en la gestió del
multilingüisme, com pot ser el Canadà o Suïssa, per tant, amb
tota naturalitat.

Per tant, que superem aquesta rèmora de l’espanyolisme
castís, ranci i caspós de la uniformitat per la força i acceptem,
amb totes les seves conseqüències, un règim democràtic de
respecte de drets, de pluralitat, és que ho proclama la mateixa
Constitució: “la pluralitat lingüística i cultural d’Espanya”.

Perquè aquí el que passa és que els que més s’omplen la
boca de la Constitució i la llei, després són els que fan la vista
grossa i que diuen: bé, escolta, és igual els drets que tinguin els
ciutadans, tu el castellà ja el coneixes, accepta de bon grat que
no se t’atengui en la teva llengua. No, escolti, perdoni, és que
tenim una Constitució, tenim una normativa, tenim un caràcter
de llengua oficial del català i, per tant, tots aquests que
s’omplen la boca i que després fan la vista grossa, m’agradaria
que fossin igual d’exigents, com ho són en altres coses, en
aquest tema, i que es derivi de l’oficialitat del català a les
nostres illes tot el que s’ha de derivar, entre altres coses,
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l’exigència que l’administració perifèrica de l’Estat empari,
atengui, respecti i tracti en peu d’igualtat els ciutadans
catalanoparlants igual que la resta.

Jo crec que el que defensam en aquesta proposició no de
llei està perfectament justificat, és a dir, es tracta que els
ciutadans catalanoparlants puguin ser atesos per l’administració
perifèrica de l’Estat amb tota naturalitat i que, per tant, deixar-
nos estar d’excuses, si em permeten barates, que si exigim això
no vindran funcionaris, que al final, escolta, el que importa és,
en aquest cas ara em refereix als metges, que no són funcionaris
de l’Estat, però ja ens entenem, el que importa és que
t’atenguin bé, el que importa és que la policia faci bé la seva
feina; no, escolti’m, siguem seriosos i vulguem que Espanya
entri d’una vegada per totes en aquesta senda de països que ens
passen la mà per la cara amb respecte a la seva pluralitat
cultural.

Per tant, per tots aquests motius i perquè, com insisteixo,
aquesta és una proposta que crec que als partits espanyolistes,
als partits nacionalistes espanyols, que n’hi ha prou en aquesta
cambra, haurien de ser els primers interessats en què aquesta
proposició no de llei tiri endavant. I vostès mateixos han de
triar per què aposten, per una espanyolitat moderna, per una
espanyolitat exemplar, per una espanyolitat respectuosa amb la
seva pròpia diversitat, o per una espanyolitat rància, en la que
accepten l’existència d’unes llengües diferents del castellà, com
un mal menor que simplement s’ha de tolerar, però que
realment al final és una nosa. Entre una cosa i l’altra és el que
han de triar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passem al torn de fixació de posicions.
Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Camps, per
un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President, bon dia senyores i senyors
diputats. Vostès saben perfectament la posició del Partit
Popular, que defensam i apostam pel mèrit abans del requisit i
la imposició que vostès sempre ens intenten defensar.

Quant al primer punt, votarem que sí, votarem que sí perquè
des del Partit Popular ens agrada que vostès en el primer punt
valorin i respectin la jurisprudència del Tribunal
Constitucional.

No podem votar afirmativament el segon punt, perquè
nosaltres entenem i defensam que ha de ser com una norma
general un mèrit, i en els casos concrets i justificats, podrien ser
com a requisits. Vull recordar així un fet de referència on la
jurisprudència que en el primer punt del Tribunal
Constitucional, va ser precisament qui va rebutjar els recursos
d’inconstitucionalitat que va introduir la norma del mèrit.

Per al Partit Popular les mesures són les de facilitar, via
mèrit, facilitar que la gent, d’una forma lliure i sense cap tipus
d’imposició, pugui parlar, defensar, conèixer qualsevol tipus de

les llengües oficials que tenim en aquesta comunitat autònoma.
I vostès l’únic que aconseguiran és tancar les portes, tancar
oportunitats a aquestes persones que són aquí, o que han de
venir a la nostra comunitat, pels motius que siguin.

Entenem també que tenguin en compte que ha de ser en les
dues llengües i que costa que les administracions..., que siguin
els primers que no compleixen aquesta cooficialitat a l’hora de
traslladar la documentació. Per tant, la diversitat lingüística,
l’article 35 de l’Estatut d’Autonomia, vostès incompleixen la
Carta Europea en negar les modalitats insulars que tenim aquí
a les illes, el menorquí, el mallorquí, l’eivissenc i el
formenterenc.

Per tant, no estam en contra d’aquest article 56.2 de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat, però des del Partit Popular
insistim que, d’acord amb la jurisprudència, no com vostès fan,
com si d’un bufet es tractés, quan interessa l’acatam i quan no
interessa la deixam.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. El nostre grup parlamentari donarà
suport a la totalitat de la iniciativa, atenent que l’únic que es
demana és que es doni compliment a la Constitució, a l’Estatut
de la nostra comunitat, a la Llei de l’Estatut Bàsic del
Treballador Públic, és a dir, a tota una sèrie de normativa que
des de l’administració general de l’Estat s’hauria de donar
compliment a garantir el dret de l’opció lingüística dels
ciutadans on hi ha aquesta cooficialitat, com és la nostra
comunitat autònoma. 

De fet, crec que ja s’ha comentat també, el Consell
d’Europa, a la Carta Europa de Llengües Regionals i
Minoritàries, més d’una vegada ha dit ja a l’Estat espanyol que
no dona compliment efectiu de garantir aquest dret a l’opció
lingüística i que, per tant, hem de continuar fent passes cap
endavant.

És cert que amb els anys veiem com de cada vegada més
s’incideix en la garantia d’aquest dret i també hem vist com,
per exemple, recentment, a les dependències de justícia aquí, a
les Illes Balears, s’ha tirat endavant un pla també de
normalització lingüística per tal que s’hi puguin adreçar en les
dues llengües i que les relacions de la justícia amb la ciutadania
doncs es pugui fer també en català, com hauria de ser.

Per tant, com dic el nostre grup parlamentari dóna suport a
la totalitat de la iniciativa.

Gràcies.

 



1204 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 63 / 20 d'octubre de 2021 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari
Ciudadanos, té la paraula la Sra. Guasp.

LA SRA. GUASP I BARRERO:

Sí, gràcies president. Desde Ciudadanos siempre lo hemos
defendido, estamos a favor de garantizar los derechos
lingüísticos de todos los ciudadanos de nuestras islas, a favor
también del uso, del conocimiento de las modalidades
lingüísticas, porque ustedes hablan siempre del Estatuto de
Autonomía, pero el artículo 35 lo vetan, y no se está
cumpliendo el 35 del Estatut de Autonomía, respetando las
modalidades lingüísticas insulares.

En Ciudadanos sí que estamos en contra de poner barreras
lingüísticas en la administración y lo seguiremos defendiendo.

El punto 1 de esta proposición no de ley, así como está
redactado, “poder relacionarse” -poder relacionarse-, pues me
gustaría que en la réplica el Sr. Ferrà nos explicara ¿qué se
entiende por relacionarse? Creo que en una PNL debería el
término indicarse, pues, de una manera más concreta. 

Ya le digo que estamos a favor, por supuesto, en
consonancia con la Constitución y el Estatuto de Autonomía,
del derecho al uso de los usuarios, de los ciudadanos a dirigirse
a la administración pública en una de las dos lenguas oficiales.

Sin embargo, en lo que no podemos estar de acuerdo es en
la exigencia del requisito de lengua catalana, de capacitación de
lengua catalana, a los empleados públicos del Estado que
vienen destinados a nuestras islas. Ya saben ustedes que hay un
déficit de plantillas, tanto de justicia, seguridad, sanidad,
investigación, y también en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, Policía Nacional y Guardia Civil, en un amplio de
servicios que garantizan la seguridad y el bienestar de todos los
ciudadanos de estas islas que son empleados públicos, que hay
movilidad continua, rotación continua.

Y por supuesto mi partido no está de acuerdo en que el
requisito lingüístico de la lengua propia, el catalán, sea un
requisito general para todos los funcionarios, una cosa sería
para los que están de cara al público, es decir, esa es otra de las
matizaciones que se podrían hacer y en las que podríamos estar
de acuerdo.

 También decirle que el Tribunal Constitucional lo que dice
es que “conformar una función pública donde no sea necesario
genéricamente el requisito lingüístico de la lengua propia no
implica necesariamente una posición subordinada de esta
lengua, puesto que, como se ha subrayado, la medida preserva
la garantía bidireccional del uso de la lengua propia entre la
administración y ciudadanos a través de un amplio abanico de
puestos de trabajo para cuyo acceso y provisión es necesario el
requisito”, que sería en la línea que le acabo de decir, pero es
que el Tribunal Constitucional, al que usted hace referencia, en
uno de sus párrafos explica lo que acabo de leer.

Creo que el déficit que tenemos de empleados públicos,
aunque el Sr. Castells pues diga que no tiene consonancia o que

no vendría a colación de esta proposición no de ley, creo que
sí es necesario saber cuál es la realidad y que lo importante
también es priorizar la seguridad, la educación, la sanidad de
los ciudadanos de estas islas por encima de los derechos
lingüísticos, que también hay que defenderlos, pero los
derechos lingüísticos de todos, porque, que yo sepa, la lengua
vehicular y de comunicación de la administración pública en
Baleares es el catalán, no es bilingüe, no hablan...; ustedes
hablan de defensa de los derechos lingüísticos de todos, pero la
lengua vehicular no es bilingüe y es solamente en catalán.

Nosotros lo que pedimos es votación separada de los puntos
porque haremos votaciones diferentes a cada uno de ellos.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passem ara..., el Grup Parlamentari VOX no
és present, per tant, passem la paraula a la Sra. Sureda, del
Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, té un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores i senyors diputats. Jo crec que
si creiem en una Espanya plural, el que demana aquesta
proposició no de llei, com deia el Sr. Castells, és que es pugui
adreçar qualsevol ciutadà en qualsevol de les llengües que
siguin oficials a la seva comunitat. Pens que, per evitar poder
defensar el català, n’hi ha que cerquen cinc cames a un moix.

De totes maneres, un tema que hauria de ser molt clar i que
no hauria de suposar cap tipus de problema, i com s’ha dit i
passa a altres països, que és el poder parlar i triar la teva
llengua a l’hora de tractar amb l’administració pública del
territori on es parla, aquí és un problema molt gros. I jo, Sr.
Camps, crec que no hem de parlar d’imposició, crec que si és
llengua oficial a la comunitat és un dret i el deure de
l’administració és que es puguin comunicar en qualsevol àmbit
amb la llengua que trobin oportú, sigui el català o el castellà, en
el nostre cas.

Nosaltres donarem suport a tota la iniciativa. Sí que és cert
que, i el Sr. Castells hi ha fet referència, no s’han de tancar
portes i és evident que és important que t’atengui un metge, és
evident que és important que hi hagi un policia, forces de
seguretat de l’Estat que et puguin acompanyar, però també és
evident que se’ls han de poder facilitar cursos i que es puguin
adaptar en uns terminis, que crec que això no hauria de ser cap
problema i que hauria d’ajudar que no hi hagués cap problema,
i em reiter, que qualsevol persona de l’Estat espanyol pogués
venir a la nostra comunitat a fer feina a qualsevol dels àmbits
de l’administració pública.

Per tant, nosaltres donarem suport a aquesta iniciativa.
Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al Grup Parlamentari Socialista,
té la paraula la Sra. Carbonero, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, president. Aquesta proposició fa un
resum de l’entorn jurídic de la llengua el qual ha de ser
favorable i més en les llengües minoritàries, per preservar-les
i també per potenciar el seu ús, i més per compensar la
primacia en aquest cas que tenim nosaltres de la llengua
espanyola.

L’ús de les llengües i la capacitació lingüística que
s’exigeix a les administracions públiques es troba en aquest
entorn jurídic que comentava; la garantia de la cooficialitat
depèn de l’adequació que les administracions públiques puguin
fer efectiva aquesta doble oficialitat i especialment també
l’administració de l’Estat.

L’efecte evident del reconeixement del dret de l’ús de les
llengües pròpies és la càrrega per a l’administració d’adaptar-se
lingüísticament a aquests fets i a aquesta normativa i el seu
exercici d’introduir els mitjans tant del personal com dels
mitjans necessaris per satisfer els drets lingüístics de les
persones.

No és pot entendre una administració que està al servei de
les persones sense que es pugui fer ús d’aquest dret lingüístic,
açò és el que nosaltres consideram i, per tant, farem un vot
favorable a aquesta proposició.

Aquesta demanda afecta l’administració local, però també
afecta la perifèrica de l’Estat, que en aquest cas és un fet més
complex. La proposta exposa les possibilitats que obre tant la
Constitució com l’Estatut d’Autonomia com l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic i algun reglament del 1990 també, que he
pogut llegir, però la realitat ens mostra que, després de més de
35 anys de doble oficialitat lingüística, l’aplicació pràctica
d’aquesta normativa ha resultat ser escassament efectiva.
Mostra del que dic són els informes del comitè d’experts de la
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritàries, que
també s’esmenta en aquesta proposició, en tots els cicles de la
seva supervisió, si repassen els informes des del 2005 veuran
que tots aquests han constatat deficiències en el compliment
d’aquesta normativa, de l’aplicació d’aquesta normativa. Es pot
llegir, per exemple, que el Comitè d’Experts “alienta a las
autoridades a examinar la estructura de carrera y de
formación establecida en la administración del Estado, con los
objetivos de asegurar que un tanto por ciento adecuado del
personal, que treballa a les dependències de l’administració de
l’Estat, tengui el coneixement adequat en llengua pròpia”.

I llegeix aquest paràgraf perquè, en el seu punt 2 i en el seu
punt 3, tot i fer un vot favorable, potser quedaria un poc més
realista el fet que hi afegíssim, al final de paràgraf, “per
aconseguir un tant per cent adequat del personal que treballa a
les dependències”, bé, el que he llegit, la frase aquesta que diu
el mateix comitè d’experts de l’informe del dos mil..., no, ho
diu a l’informe del 2005, 2008 i 2012; podríem copiar aquesta
frase perquè si no sembla que seria de manera general el que
demanam i, en principi, el que seria adequat seria que un
percentatge adequat pogués tenir aquestes competències per
garantir aquest dret de l’ús de la llengua en comunicació amb
la població. 

És una proposta que els faig in voce que creiem que
quedaria un poc millorada i, si ens l’accepten, doncs
consideram que quedaria prou millorada i, si no, farem un vot
favorable igualment.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara tenen la paraula per contradiccions els
grups proposants per un temps de cinc minuts. Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sr. President. Bé, primer de tot, agrair el suport
general que han mostrat tant el Grup d’Unides Podem com El
Pi com el Grup Socialista. Després, per al matís que ens ha
proposat la portaveu del Grup Socialista sí que demanarem el
recés de trenta segons, un minut, per poder consensuar-ho i
perquè, evidentment, l’autor d’aquesta proposició no de llei no
som jo, vull dir, no és el grup parlamentari només de MÉS per
Mallorca, sinó que som dos grups, i ho comentarem.

Respecte de les aportacions o als comentaris que s’han fet.
Primer de tot, n’hi ha un de comú que han fet el Partit Popular
i Ciutadans, que el comentaré al final. Primer, el Partit Popular
fa referència un poc a l’argumentari que empram..., bé, en
argumentar o posar en valor el que diu la jurisprudència del
Tribunal Constitucional com a fet que sustenta aquesta
proposició no de llei, i posar en qüestió que, evidentment, a
MÉS per Mallorca quan li va bé el Tribunal Constitucional li
va bé i quan no li va bé, no li va bé. És a dir, ho intentaré
explicar. És a dir, la jurisprudència del Tribunal Constitucional
nosaltres no l’empram com a font única i exclusiva per
fonamentar aquesta PNL, és que diem: “fins i tot el Tribunal
Constitucional ens dóna la raó”, és un “fins i tot”. I jo el crèdit,
com a jurista, el crèdit que té el Tribunal Constitucional
darrerament amb segons quines votacions, amb segons quines
sentències als diferents recursos contra diferents estaments i
òrgans de l’administració pública, amb aquest resultat de 6 a 5
que es repeteix d’una manera constant, crec que, evidentment,
en descrèdit queda la mateixa institució, en descrèdit queda
aquesta mateixa institució perquè evidentment és un vot molt
polític, és impossible estadísticament que es pugui produir
aquest resultat de la manera que es dóna a tot i quant recurs es
presenta al Tribunal Constitucional.

I després, que nosaltres, bé, a un moment donat emprem
aquest argument i a un altre moment donat diguem..., escolti,
que ho digui el Partit Popular que, depenent de si governa o no
governa a Madrid, té un discurs aquí diferent, home!, és a dir,
en qüestions de finançament i en moltes altres qüestions, és a
dir, no ho diguin vostès, que ho digui un altre, però vostès no
ho diguin, no ens posin en qüestió si nosaltres ara empram
aquest argument del Tribunal Constitucional per a després
carregar contra el Tribunal Constitucional perquè no ens va bé
una cosa. Vostès això no ho poden dir, vostès precisament no.

Respecte de Ciutadans, un dubte que ha exposat, “poder
relacionar-se” què vol dir? Jo, concretar, doncs, poder
relacionar-se és el que diu la Llei de normalització lingüística:
poder adreçar-se en català oralment o per escrit a
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l’administració, als organismes públics i a les empreses
públiques i privades, article 2.2, és el que diu, el que diu la
proposició no de llei, no dic res més. I afegesc o puc afegir com
a valor el que diu la jurisprudència del Tribunal Constitucional,
que diu textualment: “El uso por los particulares de cualquier
lengua oficial tiene, efectivamente, plena validez jurídica en
las relaciones que mantenga con cualquier poder público
radicado en dicho territorio”, com a terme general i com a
terme concret del què diu la Llei de normalització lingüística.

Per últim, el darrer punt que s’ha exposat és l’article 35, que
hi ha un incompliment d’aquest article, què diu l’article 35 de
l’Estatut d’Autonomia? Diu que “la comunitat autònoma té
competència exclusiva per a l’ensenyament de la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, d’acord amb la tradició
literària i autòctona. Normalitzar-la serà un objectiu dels poders
públics de la comunitat autònoma. Les modalitats insulars del
català, de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, seran
objecte d’estudi i protecció, sense perjudici de la unitat de la
llengua.” -punt i a part. Seguim: “La institució oficial
consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana -per
a tot vol dir per a tot, exactament també el que precedeix-, serà
la Universitat de les Illes Balears.” I és la Universitat de les
Illes Balears la que marca el criteri com a autoritat, ningú altra
no marca el criteri.

És més, posa en valor una qüestió, si qualsevol persona fa
el nivell B2, C1, C2, on aquestes qüestions es treballen un poc
més en català els cursos que fa, que promou l’Institut d’Estudis
Baleàrics, els que promou l’Escola Oficial d’Idiomes o els que
promou l’EBAP, sap que es posa en valor aquesta qüestió,
perquè hem de saber què és el mallorquí, el menorquí,
l’eivissenc i el formenterer, què són això? No són dialectes, són
sots-dialectes, o sigui, hem d’anar a l’acadèmic, són sots-
dialectes i aquests sots-dialectes es posen, tenen el valor i es
posen en valor a qualsevol formació que es dóna des del punt
de vista oral i col·loquial, que és el que ha de tenir i el que es
marca com a criteri lingüístic.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ferrà, hauria d’acabar. Moltes gràcies. Passam al Grup
Parlamentari MÉS per Menorca, té la paraula el Sr. Castells. 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. I gràcies a tots els grups per
les seves intervencions, especialment als que donen suport a
aquesta proposició no de llei. 

Responent, en primer lloc, al Sr. Camps. A mi em sobta que
vostè, essent un professional de la seguretat i la prevenció,
frivolitzi amb el terme “imposició”. Sr. Camps, quantes
imposicions no hi ha a la normativa que vostè toca cada dia en
la seva tasca professional? Les normes..., n’està ple
d’imposicions, quan un funcionari ha de demostrar la seva
capacitació ha de demostrar, se li imposen el compliment de
moltíssimes funcions, entre les quals, quan té una atenció al
públic, evidentment les llengües oficials. Això no és cap
imposició, Sr. Camps, i em sembla que vostè hauria de
reconèixer que és un terme connotat d’una forma molt burda
quan vostè parla d’imposició. 

Igual que parla que estan d’acord amb el requisit en casos
justificats. Escolti, què no és prou justificació que els ciutadans
tenguin el dret d’adreçar-se en una de les llengües oficials? Si
el ciutadà té el dret d’adreçar-se en una de les llengües oficials,
lògicament el funcionari ha de poder-lo entendre i per poder-lo
entendre ha de tenir un nivell acreditat de les dues llengües
oficials.

Quin és el problema? Sr. Camps, parlem clar!, que vostès
consideren que el català és una llengua de segona i, per tant,
parlen d’imposició, com si fos una cosa rara, aliena, no li dóna
la mateixa importància que vostè dóna a altres requisits que ha
de complir un professional, i que “en casos justificats”, no sé
per a vostè què és justificat, per a mi el fet que sigui un dret del
ciutadà, no sé si vostè ho considera el mateix, ja hauria de ser
un cas justificat perquè l’administració s’hi adaptés.

Després també diu “tancar portes”, que és un argument que
també utilitza la Sra. Guasp, bé, jo afortunadament sembla que
les llengües es poden aprendre, l’altre dia va córrer per les
xarxes una periodista de Canàries que a la desconnexió
territorial del canal català a Televisió Espanyola va parlar en
català aquesta senyora, periodista de Canàries, amb un, com
ella deia, catalán-canario. Escolti, una lliçó per aquesta
senyora, això demostra que quan hi ha voluntat no hi ha
barreres que valguin ni portes que valguin i això és un
subterfugi que vostès utilitzen perquè en el fons pensen això,
que el català és una llengua de segona.

“No barreres lingüístiques”, eh!, amb aquest terme deia la
Sra. Guasp el tema de relacionar-se amb l’administració, ja li
ha contestat bé el Sr. Ferrà, relacionar-se amb l’administració
és que cap funcionari no pugui al·legar el desconeixement de
la llengua oficial, això és el dret de relacionar-se.

Vostès, Sra. Guasp, posen la conveniència dels funcionaris
per sobre dels drets dels ciutadans, per a vostè és més important
la conveniència del funcionari, ni tan sols el dret, perquè això
no és un dret del funcionari, la conveniència del funcionari i la
comoditat del funcionari per sobre del dret dels ciutadans, la
qual cosa dibuixa no un règim de llibertats, sinó un règim
colonial. Quan el ciutadà s’ha d’adaptar al funcionari, això és
el que passa en els règims colonials, en un règim de llibertats
evidentment és el funcionari, que és un servidor públic, el que
s’adapta a les necessitats dels ciutadans. 

El tema de les modalitats ja no cal discutir-ho perquè
vostès, quan jo no saben què dir, parlen de les modalitats. A mi,
Sra. Guasp, no m’ha quedat clara la modalitat que vostè ha
utilitzat en el seu discurs, no sé si era mallorquí, eivissenc o
formenterer; menorquí segur que no ho era.

Després contestant a la..., i també li he de dir una cosa, Sra.
Guasp, em sobta que una persona de base jurídica com vostè
confongui bilingüisme i cooficialitat. L’administració no és
bilingüe, els qui són bilingües són les persones. El règim que
regeix a l’administració és el de cooficialitat, hi ha dues
llengües oficials. Vostè diu que l’administració de la CAIB
funciona en català, cosa que, precisament, coneixem moltíssims
casos de discriminació lingüística de l’administració de la
CAIB que no ha estat capaç de donar resposta adequada a
ciutadans que s’hi adreçaven en català. I l’Oficina de Drets
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Lingüístics és notícia per la quantitat de casos que hi han
arribat. 

Per tant, vostè digui’m un únic cas, un únic cas, en què
l’administració de la CAIB s’hagi negat a atendre una persona
que s’hi ha adreçat en castellà! No me’n podrà dir cap perquè
no n’hi ha cap, no hi ha cap cas en què un ciutadà s’hagi
adreçat en castellà a l’administració de la CAIB i se li hagi
negat el dret a ser atès. En canvi, exemples de ciutadans que
s’han adreçat a l’administració perifèrica de l’Estat, per
descomptat, i no han estat atesos en català, com n’hi ha
moltíssims, i a la de la CAIB també, per tant, Sra. Guasp, no es
faci trampes al solitari! A l’administració de la CAIB no es
nega l’atenció a cap ciutadà pel fet d’utilitzar la llengua
castellana, i vostè, si a això no ho vol reconèixer, doncs bé, és
que té un problema d’acceptació de la realitat i com que
conceptualment no pot discutir aquest tema s’inventa una
realitat que no existeix. 

I, per contestar la proposta de transacció que ens fa la Sra.
Carbonero, que jo li agraesc evidentment, miri, per a mi el
percentatge adequat és el cent per cent. Perquè el grup
d’experts, és clar, això és molt teòric, el percentatge adequat,
però vostè s’ha de posar a una oficina que fa DNI, que té dos
funcionaris, tres funcionaris, quin és el percentatge adequat? El
50%? Potser un dia aquesta persona es posarà malalta o..., és
a dir, o resultarà que jo, com que vull que m’atenguin en català,
hauré de fer cua perquè dels tres funcionaris només n’hi ha un
que atén en català? És a dir, escolti, posem per davant de tot els
drets del ciutadans. El grup d’experts diu això perquè el paper
ho aguanta tot però a l’hora de la veritat el percentatge adequat
és el cent per cent, perquè les llengües es poden aprendre i
perquè jo, com a ciutadà catalanoparlant, no pot ser que em
senti discriminat respecte d’un ciutadà castellanoparlant, i
resulta que jo he de fer més cua perquè el grup d’experts ha
considerat que a les oficines del DNI amb un 33% dels
funcionaris que entenguin el català n’hi ha prou.

Per tant...

EL SR. PRESIDENT: 

Sr. Castells...

EL SR. CASTELLS I BARÓ: 

... jo -acab tot d’una, és que acab de comentar la transacció-, jo
acceptaria la seva transacció evidentment és un tema que hem
de parlar amb el Sr. Ferrà, i que ara, si ens dona cinc minuts el
president, farem, podria acceptar idealment la transacció, però,
com que per a mi el percentatge adequat és el cent per cent,
cosa que no és incompatible amb el que diu el grup d’experts,
crec que induiria a confusió incorporar aquesta menció que
vostè ens proposa. 

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Molts gràcies. Per tant, passem... Ha demanat suspensió?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA: 

Perdó, Sr. President, sí, trenta segons per parlar amb el
company de MÉS per Menorca,...

EL SR. PRESIDENT:

És que com que havia dit que no...

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

... amb Pep Castells, sí. I no ho he dit abans, acceptaré
evidentment el vot per separat. 

(Pausa)

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Sí, votarem la proposició com està redactada, tal com està.

EL SR. PRESIDENT:

Com? Perdó?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Tal com està redactada.

EL SR. PRESIDENT:

Tal com està. Per tant, passem a la votació amb els termes
com està redactada. Han demanat votació separada. Accepta la
votació separada?

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Acceptam la proposta de votació separada que ha demanat
Ciutadans, si no vaig malament.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Per tant, passam a la votació del punt 1.

Vots a favor? 11 vots a favor.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 1.

Passam a la votació del punt 2.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 2.

Abstencions? 1.

Passam al punt 3.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 3.
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Abstencions? Cap.

Punt 4.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? 1.

Abstencions? 2.

Passam al punt 5.

Vots a favor? 8.

Vots en contra? Cap.

Abstencions? 3.

En conseqüència queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2705/21, relativa a drets lingüístics a l’Estat
espanyol.

3) Proposició no de llei RGE núm. 2979/21, presentada
pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a una adequada
atenció ciutadana per part de les empreses de seguretat i
vigilància.

Finalment passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2979/21, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa
a l’adequació de l’atenció ciutadana per part de les empreses de
seguretat i vigilància. Per a la seva defensa, per part del Grup
Parlamentari Mixt, té la paraula el Sr. Castells, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, aquesta proposició no de
llei ve a ser com una concreció diguem-ne, una especialitat
respecte del que...

(Mal funcionament del so a causa del micròfon)

Sí, perdó. No... Hola, sí?

Torn començar Sr. President. Moltes gràcies.

Deia que aquesta proposició no de llei ve a ser una
concreció o una especialitat de la que acabem de veure ara i és
conseqüència d’un cas concret en el qual un ciutadà,
concretament a l’Hospital Mateu Orfila, va rebre
maltractament, diguem per motius lingüístics, per part d’un
guàrdia de seguretat. I això ens va fer veure que en molts casos
l’atenció al públic a moltes dependències de la nostra comunitat
autònoma passa per aquest personal de seguretat, que és un
personal extern, que fa unes funcions a les dependències de
l’administració, a través d’una sots-contractació que
l’administració ha fet en aquest servei de seguretat.

Per tant, ens trobem que hi ha una omissió normativa
perquè aquestes persones que fan, encara que potser no formi
part del nucli de les seves funcions, de facto fan aquestes
funcions d’atenció al públic, resulta que no estan capacitades

per fer aquestes funcions d’atenció al públic. I a aquest efecte
vam demanar a la Conselleria de Salut informació sobre el
contracte de serveis, per saber si incloïa l’exigència que el
personal que destinaven a aquest servei, concretament als
hospitals, tenia acreditades unes capacitats, unes habilitats
quant a atenció al públic, entre les quals la capacitació
lingüística. 

I de la resposta que ens va donar la conselleria, aquí en
posem un extracte, es va desprendre doncs que en el plec de
condicions no es preveia aquesta capacitació lingüística i, per
tant, això és un caldo de cultiu perquè es produeixin situacions
com la que va ser causa de què presentéssim aquesta proposició
no de llei, que és un ciutadà que, amb tot el seu dret, es dirigeix
a aquest professional i és menyspreat, i ha de passar per una
situació incòmoda perquè aquest senyor no ha estat ben format,
no ha estat ben preparat i la seva empresa no s’ha ocupat de
donar-li la formació adequada.

És per aquest motiu que vam creure que evidentment si això
ha passat una vegada, pot ser que n’hagin passat moltes més i
que, per tant, havíem d’instar el Govern que trobés solucions
perquè aquesta situació no es torni repetir.

I concretament proposem en els primers punts, tant a
l’acord marc, per l’homologació de serveis de vigilància i
seguretat de l’administració de la comunitat autònoma, com als
contractes públics concrets que es formalitzin amb aquestes
empreses, empreses adjudicatàries d’aquest servei, es contempli
el requisit que el personal que es destini a aquests serveis
acrediti la seva competència en llengua catalana, diem, com a
mínim, per atendre els ciutadans en la llengua pròpia de les
Illes Balears. És a dir, entenem que evidentment probablement
no han d’acreditar un nivell C de llengua catalana, però sí uns
coneixements de llengua catalana per poder donar resposta a
les demandes que rebin per part dels ciutadans que s’hi adrecen
amb aquesta llengua oficial a la comunitat autònoma.

I, a més a més, vist també el dèficit en alguns principis
bàsics d’atenció a la ciutadania, doncs també dèiem d’ampliar
a nivell de drets lingüístics i criteris per a la gestió de la
pluralitat lingüística; és a dir que aquestes persones rebin la
formació adequada per poder fer aquest servei de forma
satisfactòria.

També creiem que el Govern havia de monitorar el grau de
compliment per part de les empreses adjudicatàries d’aquestes
obligacions, perquè evidentment no n’hi ha prou en guanyar el
contracte i dir que ho faràs, sinó que després realment
s’acompleixi. 

I també en els dos últims punts, de cara a l’anunciada
creació de l’Escola de Seguretat Pública, així com a la futura
llei de seguretat pública que el Govern de les Illes Balears, a
instàncies d’aquest grup parlamentari, en diverses ocasions ha
dit que hi treballava, que es prevegi una oferta no només per als
cossos de seguretat que exerceixen dins l’àmbit de la comunitat
autònoma, sinó també de cara a les companyies de seguretat
privada, que hi hagi una oferta formativa específica,
evidentment limitada i més reduïda que la que es preveu per als
agents de policia, però que vagi adreçada específicament a
aquest col·lectiu de treballadors de les empreses de seguretat
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privada i que, per tant, puguin també rebre una formació de
qualitat adequada tots aquests professionals de les empreses de
seguretat privada, que, com he dit al començament, en aquests
moments assumeixen també unes tasques d’atenció primària al
públic a moltes dependències de la comunitat autònoma.

Aquesta és la motivació i els punts per als quals deman el
suport.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara passam al torn de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr.
Camps.

EL SR. CAMPS I PONS:

Gràcies, Sr. President. Aquesta PNL que ens presenta el
Grup MÉS per Menorca, en un col·lectiu molt concret, els
vigilants jurats, hem de dir que és una empresa privada, és un
sector privat, un sector industrial que fan una feina específica
per poder garantir. Hem de tenir en compte que els serveis de
vigilància és un dels serveis ben valorats per la societat, més
del 75% considera com a molt bona la seva feina en la custòdia
d’edificis públics, espais públics, etc.; un 85% fins i considera
bona la feina que fa aquest col·lectiu.

I quan ens centram en els diferents exemples que ens
comentava el Sr. Castells, a casos concrets que un ciutadà hagi
anat a l’Hospital Mateu Orfila i que no hagi pogut ser contestat
en l’idioma que ell s’ha dirigit, doncs són fets puntuals, no s’ha
de llevar-li importància en el sentit que entenem que qualsevol
altre professional que hi pugui haver a la zona pugui atendre,
si així aquest ciutadà vol que se li respongui. Hi ha vies de
poder entendre’ns, hi ha vies de poder arribar a acords d’una
forma més amable, que no sigui aquesta intenció sempre
d’exigència, d’imposició i ara a les empreses privades.

A Menorca, per exemple, a l’aeroport que tenim, està
custodiat també per l’empresa privada i les forces i cossos de
seguretat de l’Estat, però s’ha de dir que molts de dies, molts de
dies, i no fa falta que sigui en temporada alta, hi ha baixes
perquè no hi ha suficient personal. Què vol dir açò? Que de
vegades fins i tot han de venir professionals de la seguretat
privada a Menorca per poder reforçar un servei, per poder
prestar aquests serveis que les empreses tenen contractats amb
les administracions. Si ara, a més a més, cada vegada intentam
imposar aquestes exigències, i ja no només que tenguin uns
coneixements, que se’ls obligui a través de la futura Escola de
Seguretat Pública, a fer formació entre dos i quatre mesos, a mi
em sembla que ja és extralimitar-se un poc del que s’exigeix i
es pretén a les administracions. Reiter que hi ha altres fórmules
que no siguin aquestes imposicions.

Estudis recents veuen com, fruit d’aquestes derives, a
Catalunya mateix de cada vegada es parla més en castellà,
potser és perquè l’estratègia dels partits que intenten a ultrança
defensar imposar la llengua, potser no és l’estratègia. Jo no tenc
res contra el català, que vostè, Sr. Castells, m’ha esmentat a
l’anterior PNL, sempre intent dirigir-me en català, amb la

variable del menorquí, que és d’on som i me’n sent orgullós, i
que, desgraciadament, les modalitats són les que corren perill
i no el català.

Per tant, des del Partit Popular a aquest tipus de PNL no les
podem donar suport perquè entenem que hi ha altres fórmules
i no volem intervenir, i molt manco a les empreses privades,
perquè hagin encara d’incorporar, dins les dificultats de poder
ensinistrar aquest personal de seguretat privada, que s’ha de
recordar que tenen una formació mínima de tres mesos, passen
una sèrie d’exàmens prou rigorosos, i encara ara haver de
condicionar amb l’obligatorietat farà que a punts i a llocs
estratègics en els diferents organismes públics de les Balears
potser tenir la dificultat per poder donar la resposta i acomplir
el principi bàsic que és protegir els ciutadans de les Illes. 

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula la Sra. Sans, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS: 

Gràcies, president. Bé, puc entendre o podem entendre el
motiu pel qual es redacta aquesta iniciativa perquè hi ha hagut
una situació de vulneració del dret lingüístic d’un ciutadà
d’aquestes illes, això ho podem entendre perfectament, però
intentaré explicar un poc els emperons que veiem en aquesta
iniciativa. 

Primer de tot perquè se suposa que els ciutadans d’aquestes
illes tenen el deure de conèixer el català, això ja és un principi
bàsic que tots coneixem de l’Estatut, i que tots els ciutadans
tenen el dret de poder-se expressar en la llengua que triïn i, per
tant, aquesta vulneració de drets lingüístics, sigui o no sigui
inclosa dins d’un acord marc, ja existeix, és a dir, ja existeix. I,
a més, quant a la seguretat privada, que és una llei d’àmbit
estatal, voldria explicar també, a l’article 30 on diuen aquelles
capacitats i aquells deures que tenen els treballadors, ja
vulnerarien aquest article, i ja conté també una infracció que es
veu a la mateixa llei i que, per tant, en això ja hi hauria,
diguem, una vulneració i una sanció. 

D’altra part, també, pel que tenc entès i he pogut investigar
un poc, hi ha diverses associacions professionals d’empreses de
seguretat privada que també disposen d’un codi deontològic
que si no es dona compliment i no fan la tasca en base a aquest
codi idò que també hi ha una sèrie de conseqüències.

I és que al final garantir la correcta utilització de les
llengües cooficials pels adjudicataris és una condició
imprescindible per poder exercir els drets lingüístics d’opció
dels usuaris, perquè, realment, com dic, som a una comunitat
autònoma amb dues llengües cooficials i que aquí hi ha uns
drets i deures als quals s’ha de donar compliment.

Però, després de la iniciativa, em genera diversos dubtes
jurídics que ens sorgeixen per diversos motius: el primer és la
vinculació del que podria ser aquesta clàusula lingüística a
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l’objecte del contracte, que alguns podrien entendre que sí que
seria competent poder-ho vincular i d’altres podrien pensar que
no.

Després, els criteris de capacitat, vostè comentava, bé, no
demanarem un C1, però unes competències mínimes, però tot
això també s’ha de poder establir i posar dins uns marcs on
també idò s’hauria de saber, idò això, si hi ha d’haver una
exigència de títols oficials o no. 

Després, també, en base als criteris d’adjudicacions, pel que
he pogut veure un poc, també s’hauria d’establir un percentatge
de puntuació per avaluar aquestes competències lingüístiques,
però que s’hauria de respectar l’article 145 de la Llei de
contractes, que parla de requisits i criteris per a l’adjudicació,
així com també l’article 67.3 de la Directiva europea 24/2014. 

Pel que he pogut observar, mentre mirava tot aquest tema,
he arribat a la conclusió que no hi ha diguem un paraigua
jurídic o una qualificació per poder englobar totes aquestes
clàusules lingüístiques, que les anomèn així per dir-ho de
qualque manera, per a les instruccions de contractació, i que
pens que sí que estaria bé tenir un debat més ampli sobre
aquesta qüestió, però que veiem que no hi ha una..., realment
no veiem una cobertura com tal vegada..., bé, no hi veiem un
encaix per totes les raons que he explicat abans. 

Però, a banda, també hi ha un tema competencial, que són
exclusives de l’estat, com per exemple l’exigència de superar
una anàlisi psicotècnica, i aquestes qüestions es regulen a la
Llei 5/2014, de 4 d’abril, de seguretat privada, i que tota la
sèrie de requisits per tal de poder dedicar-te a la seguretat
privada, idò s’estableixen a través del Ministeri de l’Interior i
que, per tant, tenc molts dubtes, en els punts 4 i 5, sobretot, que
realment la comunitat autònoma pogués tirar endavant aquestes
modificacions. 

Per tant, el nostre grup sempre estarà a favor que es duguin
a terme actuacions que procedeixin per fomentar l’ús de la
llengua catalana dins aquest àmbit...

EL SR. PRESIDENT: 

Sra. Sans, hauria d’acabar. 

LA SRA. SANS I REGIS: 

... -sí-, com així d’altres, però sí que és cert que, per tot el que
he exposat anteriorment, no podem donar suport a la iniciativa. 

EL SR. PRESIDENT: 

Molt bé. Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup
Parlamentari Ciudadanos, la Sra. Guasp. 

LA SRA. GUASP I BARRERO: 

Gràcies, president. Bé, doncs ara empraré la meva altra
llengua, que és el mallorquí, perquè el Sr. Castells estigui,
segons ell, m’ha dit i m’ha esmentat a l’altra intervenció que,
segons ell no puc defensar les modalitats insulars en castellà, i
ho he de fer en una de les nostres modalitats i, bé, estic

completament en contra d’aquest esment i d’aquest missatge
que ha donat avui el Sr. Castells, però jo no tenc cap tipus de
problema de parlar amb una o altra llengua perquè són les dues
les meves llengües maternes i paterna. 

Així que, miri, a aquesta proposició no de llei no li podem
donar suport per..., ho han explicat perfectament tant el
portaveu del Partit Popular com la portaveu d’Unidas Podemos,
no té un marc jurídic que ara mateix permeti aquestes
sol·licituds que fa vostè, Sr. Castells. És vera que en el punt 3
vostè diu “impulsar totes les accions i canvis normatius
necessaris”, però, sense cap dubte, la Llei de contractes del
sector públic ara mateix no dona aquesta conformitat al que
proposa. Parlam del sector privat, per molt que hi hagi per
enmig un contracte de concessió pública o un contracte públic
no podem obligar les empreses de seguretat privada, del sector
privat, a aquestes obligacions que vostè demana i n’és
coneixedor, n’estic segura, del que li diem.

Creiem que el plantejament, a més, que es fa envers un cas
concret que s’ha donat i fer d’això o intentar regular per mor
d’un cas concret, idò nosaltres ja li hem dit moltes vegades en
aquest parlament i en aquesta comissió, que no estam d’acord
amb fer una alarma social i molt manco regular en base a un cas
concret que es produeix, d’una banda o de l’altra.

I, Sr. Castells, per tot això idò nosaltres no li podem donar
suport tampoc al cinquè punt, hi ha una normativa estatal de
seguretat privada i, per tant, no podem..., aquesta exigència de
superació d’anàlisi psicotècnica, no hi podem donar suport
tampoc.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca, el Sr. Ferrà.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Moltes gràcies, Sr. President. Avançam ja des de MÉS per
Mallorca que donarem suport a aquesta iniciativa.

Crec que la realitat social és la que és i que és cert que
aquesta proposició no de llei es fonamenta en distintes
qüestions, en distints argumentaris, un dels quals és un cas
concret, però crec que aquest cas concret, evidentment, és
representatiu d’una realitat que, malauradament, es produeix o
s’ha produït durant molt de temps i que s’ha incrementat també
en els darrers anys, com no només els casos de discriminació
lingüística o maltractament o agressions lingüístiques, sinó
evidentment altres qüestions també que, sempre partint des del
mateix grup de línia de pensament ideològic, es promou, eh?,
es promouen. Per tant, creiem que està correctament
fonamentada i que la realitat és la que és, malauradament.

A partir d’aquí, bé, hi ha diverses qüestions, crec que la
resposta que ve per part de la conselleria, jo crec que aquí el
tema és concretar aquell llenguatge general que l’administració
entén, quan un dels quatre punts és una formació específica que
han de tenir, que és deontologia professional i atenció a la
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ciutadania, aquí, dins aquesta línia, s’ha d’englobar o s’hauria
d’englobar aquesta atenció... -i repetesc, és a dir, repetesc-,
insistesc que el punt primer parla de, com a mínim, per atendre
la ciutadania, no demanam graduats en filologia catalana, sinó
simplement una atenció. Fins i tot, moltes vegades, Sr. Castells,
ens conformaríem..., avui em conformaria amb l’actitud -amb
l’actitud-, ja no amb l’atenció, sinó amb una actitud de poder
dir “mira..., tal”, ja està, és a dir, que fos una actitud correcta.
I aquest problema d’actitud existeix i és real, per tant, aquest
coneixement mínim crec que és un camí a seguir.

És veritat, abans hem dit: som davant una PNL, a l’anterior,
una PNL..., crec que el Sr. Castells ha dit “de l’Espanya
amable”, aquesta seria l’Espanya un poc més amable, no?, un
poc més amable. Per tant, és avançar en aquesta... en una PNL
espanyolíssima amabilíssima, avançar un poc més.

També és cert que el llenguatge parla de present, “el
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes
Balears”, i també entenc el conflicte que hi pugui haver, però
també es traspua del punt tercer que es demana també
“impulsar totes les accions i canvis normatius necessaris per
poder monitorar el grau de compliment per part de les empreses
adjudicatàries dels contractes públics, etc.”; és a dir, és cert que
a qualque punt es traspua que això és d’aplicació obligada
demà i a d’altres..., però també queda -crec- palès que es
demana aquest impuls. Crec que és positiu.

I els punts quart i cinquè jo evidentment..., és a dir crec que
té tot el nostre suport, és a dir, que en el futur el projecte de llei
de seguretat pública de les Illes Balears o de la llei de la policia
autonòmica que s’hi puguin incloure l’obligatorietat de
formació, ja no només en català, sinó en drets lingüístics bàsics,
idò crec que és prou positiu.

Per tant, des del Grup MÉS per Mallorca donarem suport a
aquesta iniciativa que presenten els companys de Menorca.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam ara al Grup El Pi Proposta per les
Illes, Sra. Sureda.

LA SRA. SUREDA I MARTÍ:

Gràcies, president, senyores diputades i senyors diputats.
Crec que aquesta proposició no de llei va més enllà, dóna una
passa més i no es fixa en un fet concret, sinó tenir una visió
general de cap on volem anar i de quin tipus de comunitat
volem, i de la mateixa manera que a la proposició anterior, que
sigui una normalitat i no suposi cap trava poder utilitzar
qualsevol de les dues llengües oficials a la nostra comunitat
quan parles amb l’administració o amb una persona o amb unes
persones que fan feina per a l’administració i s’adrecen al
públic o al ciutadà.

S’ha parlat del marc jurídic, si no ho recordam malament o
si ho podem recordar, no tenia en compte la contractació
pública les mesures socials, i hi va haver una modificació de
normes perquè s’integrassin mesures socials a la contractació

pública. Crec que hem d’intentar avançar i per què no que
s’integrin uns coneixements mínims de les dues llengües, per
què no de les dues llengües, a l’hora de poder adreçar-se... que
les persones, que els ciutadans es puguin adreçar a
l’administració.

Per tant, nosaltres donam suport a aquesta iniciativa i volem
pensar que és voler donar una passa més de veure cap on volem
anar com a comunitat i, per què no, perquè les lleis que
marquen la contractació pública puguin tenir en compte també
la nostra llengua a l’hora de vehicular la interacció amb els
ciutadans. Per tant, hi donam suport.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al Grup Parlamentari Socialista, té
la paraula el Sr. Mascaró, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Castells, des del nostre grup
parlamentari li avanço que farem un vot desfavorable a aquesta
proposició. Entenem els motius de la seva exposició i la
voluntat de voler millorar un servei, en aquest cas en el sector
de la seguretat i la vigilància per a les empreses contractistes de
l’administració pública, per a així, entenem de la seva
exposició, poder atendre millor, si cal, o almanco fer-ho des
d’un punt de vista lingüístic.

I no hi podrem donar suport en base a diferents motius que
ja s’han esmentat avui en aquesta comissió i també en no poder
obviar, per exemple, la Llei de contractació pública del 2017,
la Llei 9/2017, transposada directament per la Directiva
Europea 2014 del Parlament Europeu, que va derogar l’anterior
del 2004, i que estableix, al seu article 70, que els poders
adjudicataris podran establir condicions especials relatives a
l’execució del contracte, només i sempre i quan estiguin
vinculades directament amb l’execució de l’objecte del
contracte i que així s’incloguin al plecs de contractació.

En el cas de les adjudicacions de seguretat i vigilància
entenem que aquest seria el de garantir l’ordre públic. 

A l’exposició de motius i en el cas de la contractació del
servei de vigilància i seguretat de l’Hospital Mateu Orfila,
descriu vostè que es garanteix al plec de prescripcions
tècniques del contracte que hi hagi d’haver una formació, però,
de conformitat amb la normativa de seguretat privada, i que
aquesta ha de ser en procediments de control d’accessos, de
protecció d’edificis, relacions amb el ciutadans, etc., però
aquest plec no distreu que la funció bàsica i l’objecte del servei
contractat per l’administració és per garantir l’ordre públic,
com deia abans, i que, per tant, amb la inclusió d’una clàusula
lingüística agafaríem una posició, podem dir, discriminatòria
amb l’objecte del servei específic de contractació i que, per
tant, no estaria directament lligada a l’objecte del contracte.

La mateixa directiva europea que li deia sí dóna la
possibilitat d’incloure una sèrie de clàusules socials, ho ha
anomenat ara la diputada d’El Pi, a un moment donat podríem
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pensar que la part lingüística podria ser objecte de vinculació
al contracte. Parlam de l’article 67, però aquestes es refereixen
exclusivament a clàusules i a condicions de caire laboral, social
o mediambiental, i dic “exclusivament” perquè aquestes
clàusules van en un sentit social i laboral, en el sentit d’afavorir
la formació professional en els llocs de feina, la contractació de
persones que tenguin especialment dificultats, per exemple,
amb la inserció laboral o per combatre l’atur.

Així ho manifesta també una resolució del Tribunal
Administratiu Central de Recursos front a una licitació quan
obre, per exemple, a imposar altres criteris o condicions socials
similars, però segueix citant aquesta resolució que li dic que
“pels tipus de consideracions ni la normativa europea ni la
normativa estatal contemplen ni permeten dintre de la
contractació pública la imposició de condicions especials en la
utilització sigui d’una o d’altra llengua.”

Igualment en aquest sentit trobam una sentència del
Tribunal Suprem del 2017, que reafirma aquesta condició i que
exposa que “perquè siguin inclosos dins els mèrits i capacitats
s’ha de fer des dels principis de proporcionalitat, en funció de
la tasca especifica de contractació”, sense prejudici, està clar,
que l’adjudicatari estigui obligat a respectar, com no, la
normativa vigent a les Illes Balears amb la llei, per exemple, de
normalització lingüística i la resta de normativa.

Respecte dels darrers punts, quant a l’Escola de Seguretat
Pública, tenc els meus dubtes de si jurídicament i políticament
directament és viable formar persones de l’empresa privada
dins l’Escola de Seguretat Pública i, en tot cas, si fos així és
cert que s’hauria d’encaixar i regular a una propera llei. 

Vull recordar que necessitam garantir aquests serveis de
seguretat, s’ha de pensar que, per exemple, amb un nou
contracte d’entrada se’n subroga el personal i que poden
condicionar també determinades situacions de difícil encaix,
com també hem anomenat abans.

Per aquests motius que els he comentat farem un vot
desfavorable.

Gràcies, president. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam al grup proposant per
contradiccions. Sr. Castells.

EL SR. CASTELL I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, volia donar les
gràcies al Grup d’El Pi i a MÉS per Mallorca pel seu suport i
passaré a contestar a la resta de grups.

En primer lloc, Sra. Guasp, li demano disculpes, em sap
greu que s’hagi pres malament el meu comentari, vostè sap que
jo mai no he fet cap comentari sobre la llengua que utilitza la
gent, però simplement he volgut posar de relleu una paradoxa,
Sra. Guasp, i vostè m’haurà de donar la raó, que és que
normalment els qui més defensen les modalitats lingüístiques
o quan més sent parlar de les modalitats lingüístiques es fa en

castellà, i això ho trob un fet xocant, i ho he volgut posar de
relleu. Les modalitats lingüístiques a mi no me les ha de
defensar ningú perquè tots parlem una modalitat lingüística del
català o del castellà, per tant, vull dir, simplement, sincerament,
trob que cada vegada que parlem del català vostès treguin
aquest tema em sembla ridícul, li ho dic sincerament, perquè és
evident que qui més defensa les modalitats lingüístiques és qui
empra la llengua. Llavors, jo per això he volgut posar de relleu
que vostè en aquest cas defensava les modalitats lingüístiques
en castellà. I ja està, aquí don per tancat el tema.

Quant al Grup de Podem i Grup Socialista, jo, la veritat,
agraeixo al Sr. Mascaró la feina de documentació que ha fet,
realment, vull dir..., ho dic perquè m’ha permès entendre més
bé la posició, per tant, començaré responent-li a ell. Jo crec, Sr.
Mascaró, que, és clar, vostè, està molt bé la feina que ha fet de
fonts, però em sembla que les interpreta malament, perquè si
vostè considera que la llengua o la capacitació lingüística dels
guardes de seguretat no té a veure amb l’objecte del contracte,
que vostè diu que és l’ordre públic, i també fins i tot ha dit
l’ordre públic i les relacions amb els ciutadans, és clar, per
regular l’ordre públic vostè troba que no s’ha de tenir cap
capacitació lingüística? Com han de donar les instruccions a
l’ordre públic? Amb mímica, els guardes de seguretat? Jo crec
que la capacitació lingüístic està íntimament relacionada amb
la competència de gestionar l’ordre públic i també de
relacionar-se amb els ciutadans, que vostè ha dit com a un dels
elements que preveia a la Llei de contractes del sector públic
pel que fa a les funcions de les policies privades.

I quant al principi de proporcionalitat, és clar, si vostè
considera desproporcionat que es demani a un guàrdia de
seguretat que està destinat a tasques d’atenció al públic que
sàpiga relacionar-se amb els ciutadans en una de les llengües
oficials, home!, jo consideraria pot ser desproporcionat que es
demanés atendre en suahili, però, escolti, parlam d’atendre en
català. Si vostè això considera que trenca el principi de
proporcionalitat, em sap greu dir-li-ho, Sr. Mascaró, però és
que crec que el problema no és tota aquesta normativa que
m’ha dit vostè, crec que el problema és del que pensa vostè i
del que pensa el seu grup, que vostè pensa que és
desproporcionat demanar que els guardes de seguretat que
presten els seus serveis a dependències de la comunitat
autònoma tinguin un cert coneixement de la llengua catalana
per fer la seva funció de gestionar l’ordre públic, a les
dependències!

Per tant, molt agraït per tota la tasca que ha fet de
recopilació de fonts, però crec que les interpreta d’una forma
restrictiva i acomplexada, i aquí vaig a la intervenció de la Sra.
Sans.

Sra. Sans, a mi em sap greu que vostè ensopegui dues
vegades amb la mateixa pedra perquè el primer encontre que
vàrem tenir vostè i jo amb una PNL, que era per defensar els
drets d’una ciutadana que va ser discriminada a les
dependències d’AENA, vostè va fer el mateix que ara, i em surt
mostrant una incomprensible falta de sensibilitat i d’empatia
cap a un ciutadà que ha estat maltractat per un treballador al
servei de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i aquí pos
al mateix sac Podem i el Partit Socialista. O sigui, jo venc aquí
amb un cas d’un ciutadà que ha estat maltractat, no com ha dit
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el Sr. Camps, perquè no va parlar en català, no, home!, no,
aquest ciutadà, Sr. Camps, no pretenia que se li parlés en
català, ell es va adreçar en català i de males maneres aquest
guarda de seguretat li va fer saber que la seva llengua no valia
res i que fes el favor de parlar en castellà. Home!, és a dir, una
falta de respecte.

Llavors, vostès, que vénen, que teòricament són aquí en
defensa dels drets de la ciutadania, mostren una insensibilitat
total amb excuses de mal pagador.

Nosaltres, en aquesta proposició no de llei, no incidim per
a res, sobretot en els primers punts, perquè en amb l’últim punt
els donaré la raó, als primers punts no incidim per a res en la
llei que regula les empreses de seguretat pública, nosaltres no
fem..., no incidim per a res en el règim jurídic de les empreses
de seguretat privada, ni incidim per a res en res de la Llei de
contractes del sector públic, escoltin, l’únic que diem és que hi
ha certs contractistes a l’administració que nosaltres proposam
que l’administració els posi unes condicions d’idoneïtat i
solvència tècnica per dur a terme la seva funció.

Com molt bé ha dit la Sra. Sureda, avui en dia ja als
contractes públics hi ha clàusules socials, hi ha clàusules de
producte de proximitat, hi ha clàusules de gènere, només faltarà
que amb un contractista nostre, perquè al final és de
l’administració que depèn de nosaltres, nosaltres no puguem
incloure-hi unes clàusules de com s’ha de prestar aquesta
atenció al públic. Vull dir, la referència a la Llei de seguretat
pública i a la Llei de les policies privades em sembla totalment
fora de lloc, perquè aquesta PNL no s’hi adreça.

Els deia, per acabar, Sr. President, que els donaré, per tant,
la raó amb el que m’han dit del cinquè punt, és probable que el
cinquè punt, quan parlam de dos i quatre mesos de formació,
això sí que incideixi en la Llei estatal de policies privades,
d’acord, amb això puc estar d’acord. Com que aquí al final el
que fem és preveure en el futur projecte de llei una formació
específica, mantindré el punt, però aquest sí que seria un
exemple que la PNL incideix en la llei estatal, però en els altres
punts no incideix per a res en la llei estatal, perquè nosaltres no
regulam les empreses privades, diem en quines condicions
volem que un contractista presti els seus serveis a la nostra
administració.

I això és tot. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per tant, acabat el debat, passam a la
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 2979/21.

Vots a favor? 3 vots a favor.

Vots en contra? 8 vots en contra.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2979/21, relativa a una adequada atenció a la
ciutadania per part de les empreses de seguretat i vigilància. 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
Bona tarda.
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