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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i

en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Pilar Costa substitueix Patricia Abascal.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix en la

proposició no de llei RGE núm. 5358/04, del Grup

Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista, relativa a la Junta

Avaluadora de Català, i a la proposició no de llei RGE núm.

5376/04, també del Grup Parlamentari PSM-Entesa

Nacionalista, relativa a acord de la comissió permanent del

Consell General del Poder Judicial. 

1) Proposició no de llei RGE núm. 5358/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, relativa

a la Junta Avaluadora de Català.

En primer lloc, i per defensar la proposició no de llei RGE

núm. 5358/04, intervé l’Hble. Diputat Sr. Riudavets per un

temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

en primer lloc i com una qüestió prèvia vull assenyalar que

aquesta proposició no de llei va ser presentada amb anterioritat

al 21 de setembre, dia en què sortí publicat al BOIB el decret

sobre avaluació i certificació de coneixements de català. És per

açò, naturalment, que s’hauria de variar la redacció de la

proposició i, en conseqüència, s’hauria de substituir allà on diu

“desistir en la tramitació de l’avantprojecte” per “derogar el

decret”; ja que el temps ha variat forçosament hem de variar la

redacció.

Però entrem ja en matèria. El decret que avui demanam que

es derogui crea un nou sistema d’avaluació i certificació del

coneixement de la llengua catalana. Ens hauríem de demanar,

abans d’entrar en detalls, en primer lloc, quina necessitat hi

havia de canviar el sistema existent? Havia canviat la normativa

sobre normalització lingüística de manera substancial i, per

tant, era necessari canviar el sistema existent? La resposta és

clara: no; res no ha canviat a la normativa que faci tècnicament

necessària la supressió de la Junta Avaluadora de Català, res no

ho feia necessari. Llavors podem establir que les motivacions

no són de caire tècnic ni fruit d’una necessitat operativa, i per

tant queda clar que l’única motivació és una motivació

estrictament política, i al nostre parer d’una clara política de

control i fre de la normalització lingüística. 

Perquè és curiós: a l’exposició de motius del decret, després

d’enumerar la normativa existent, que no ha variat, com ja he

dit, es pot llegir: “L’existència d’un sector encara important de

la ciutadania que es va veure impedit legalment d’aprendre el

català a l’escola, la condició oberta de la societat balear”, etc.,

etc., “fan necessari mantenir un sistema d’avaluació del

coneixement de català de la població adulta que voluntàriament

desitgi acreditar-lo”. I després de dir que s’ha de mantenir un

sistema, acte seguit se’n crea un altre sense ni esbossar ni un sol

motiu per fer aquest canvi. En definitiva, un canvi que neix del

desig de control polític, de la desconfiança en els professionals,

de l’intent de fer callar veus i, en conclusió, de la incapacitat

per al diàleg i per al consens, i del nul respecte a la feina feta

durant molts d’anys.

I des d’aquesta constatació observem en què es concreta

aquest canvi en el sistema d’avaluació i certificació dels

coneixements de català. El primer fet, com ja he dit, és la

supressió de la Junta Avaluadora de Català, un òrgan autònom

que, no ho oblidem, es va crear el 1989, va ser creat per un

govern del Partit Popular i havia funcionat fins ara, sempre,

moltíssim bé, i havia funcionat amb diversos governs i amb

diversos consellers: la Sra. Munar, el Sr. Rotger, el Sr. Ferrer

i el Sr. Pons. Tothom havia valorat la seva tasca, mai no hi

havia hagut cap problema. Què té llavors aquest govern -ens

demanam-, què té aquest conseller d’Educació que per allà on

passa té problemes?, i per què, per què molts d’ells són en

normalització lingüística? És molt senzill: perquè està fent allò

que no feren els seus antecessors, fer retrocedir l’ús de la

llengua catalana, fer tornar enrere els avanços aconseguits, i en

aquest procés regressiu no vol destorbs, no vol veus dissonants,

i la Junta Avaluadora de Català, amb l’autonomia de què

gaudia, els era un destorb. Conclusió: la suprimeixen.

Perquè no hem d’oblidar tampoc que la Universitat de les

Illes Balears va emetre informe desfavorable respecte d’això,

i la UIB, segons l’Estatut d’Autonomia, és la institució oficial

consultiva per tot allò que es refereix a la llengua catalana, i va

emetre informe desfavorable. Jo supòs que encara que sigui

consultiu s’hauria, de tant en tant, en temes de llengua s’hauria

d’escoltar la UIB, i va emetre informe desfavorable, dèiem,

malgrat que el director general de Política Lingüística va mentir

tothom en dir el contrari, obligant per enèsima vegada que el

conseller d’Educació sortís a desmentir-lo públicament. I el que

és preocupant és que a partir d’ara precisament l’avaluació i

certificació del català recau directament en aquesta Direcció

General de Política Lingüística, que s’ha caracteritzat per la

seva ineficàcia, per l’enfrontament amb els sectors implicats i

amb el món acadèmic, i per reduir la normalització lingüística

a aspectes cosmètics amb un retrocés a la pràctica. 

Hem sentit dir al director general de Política Lingüística

que el nou sistema és més operatiu per a l’administració de les

proves, i això és fals. Supòs que ha volgut imitar un decret

similar a Catalunya que el 2001 va suprimir la Junta Permanent

de Català; però és que aquesta mena d’imitacions, sense anàlisi

prèvia de la realitat sociolingüística, mogut per un pur

mimetisme, no pot tenir mai els mateixos fruits, perquè a

Catalunya -no ho oblidem- la normalització lingüística du molts

més anys, perquè els recursos destinats són molt majors, si no

podem comparar els pressupostos de les dues direccions

generals i, sobretot, perquè a Catalunya hi ha un consens en els

objectius que aquest govern, aquí, ha decidit des del principi

dinamitar.

Pel que hem pogut saber creen una comissió consultiva

sense cap capacitat de decisió que tindrà només una funció

decorativa i, a més, a aquesta comissió consultiva aprofiten per

retallar-li la participació. No hi són presents ni l’Obra Cultural
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Balear ni l’Escola Municipal de Mallorquí, que sí eren presents

a la Junta Avaluadora, i que tenen una llarga experiència en

l’ensenyament i la certificació dels coneixements del català i

que al seu moment van integrar-se en el ple de la JAC

precisament a canvi de la seva renúncia a expedir títols de

llengua catalana. Per a nosaltres açò és un exemple més de la

voluntat de fer callar veus discrepants, de frenar la participació

i de retrocedir en la normalització de la nostra llengua.

Però hi ha altres aspectes a tenir en compte, n’hi ha més. Es

redueix la periodicitat de les proves. Amb la Junta Avaluadora

de Català es convocaven proves dues vegades a l’any, a més de

possibles proves extraordinàries. Amb aquest nou decret es

convoquen una sola vegada a l’any. No argumenten, no és el

seu argument, que suprimeixen la JAC per ser més operatius i

eficaços? Venga eficàcia!, eliminen una convocatòria de les

dues anuals. Però no s’acaba aquí: s’elimina també el Tribunal

Permanent de Certificat A; fins ara existia un tribunal

permanent per avaluar sobretot la capacitat de comunicació

oral, i es va crear el 2002 per donar resposta a aquelles

persones que pel simple fet de residir a una altra comunitat

autònoma de parla catalana tenen els coneixements que

comprèn el certificat A, coneixements orals, simplement, i no

estan assabentades de la conveniència laboral de disposar del

certificat; en el moment que el necessiten per accedir a una

feina hi havia un tribunal permanent que els permetia fer

l’examen ràpidament i accedir a aquest certificat. El Govern ha

argumentat que suprimeix la Junta Avaluadora de Català per

raons d’eficàcia, i ho torn repetir, venga eficàcia!, que eliminen

el tribunal permanent que complia la funció d’expedir

certificats amb rapidesa. Amb el nou decret, amb només una

convocatòria garantida a l’any i sense el tribunal permanent del

certificat A, una persona que necessita per a la feina o per al

que sigui acreditar coneixements de català pot tardar un any a

poder-ho fer. Si açò és eficàcia que baixi Sant Pere i ho vegi.

I entram ara en un tema que jo consider molt perillós, el que

jo anomèn, entre cometes, la militarització dels funcionaris. En

els punts 4 i 5 de l’article 13 del decret s’estableix, al punt 4,

que per a l’elaboració i correcció de les proves els tribunals fan

servir recursos humans i materials de la Direcció General de

Política Lingüística, i es pot recórrer també a auxiliars. Però al

punt cinquè es diu clarament que l’assistència a les sessions del

tribunal dels membres que siguin funcionaris als servei de

l’Administració del Govern de les Illes Balears es considera un

deure, segons la Llei de funció pública, i el seu incompliment

podrà donar lloc a l’exigència de responsabilitats disciplinàries.

És a dir, el camí és ofegar la discrepància, obligar a fer allò

amb què no s’està d’acord. Jo em deman: tan poc segurs estan

dels seus arguments que han d’obligar en lloc de convèncer?

Per cert, a Catalunya, la qual és, segons el director general de

Política Lingüística, la seva font d’inspiració, no existeix res

semblant a aquesta militarització del funcionariat. Aquest punt

s’incorpora al decret per evitar la discrepància, per evitar que

els examinadors es tornin negar a la política atemptatòria contra

la llengua que du a terme la Direcció General de Política

Lingüística. És a dir, que en lloc de solucionar els conflictes es

decideix la imposició que, a sobre, segons el redactat del

decret, es podrà estendre fins i tot als professors de català dels

instituts. “O colAlaborau o us expedientam”, açò és el missatge.

Per a nosaltres és trist, molt trist, veure que molts d’anys sense

conflictes, avançant serenament en la normalització lingüística,

es tiren per la borda per actituds -no ho podem dir d’altra

manera- dictatorials dels responsables de la política lingüística.

I a sobre, per acabar-ho d’adobar, sustenten aquest nou

atemptat citant el marc de referència del Consell d’Europa. El

director general de Política Lingüística ha gosat dir que

suprimeixen la JAC per adequar-se al marc de referència

europeu, i açò és absolutament fals. El marc de referència

europeu és un document indicatiu del Consell d’Europa, no

confondre amb el Parlament Europeu, que no és prescriptiu en

cap aspecte i que té el mateix valor legal que una recomanació

privada. Però és que a més no hi ha res, res, en el marc de

referència europeu que forci a suprimir la Junta Avaluadora de

Català. Tenc aquí precisament el que diu aquest marc europeu,

que exposa les condicions de fiabilitat, validesa i precisió que

són necessàries, condicions que complia de sobre la Junta

Avaluadora de Català amb els seus molts anys d’experiència.

Li hauríem de dir al Sr. Melià que no ens torni enganar.

Bé, i ja acab, no em vull allargar més. En definitiva és un

atemptat més, una passa més per enderrocar l’edifici de la

normalització lingüística. Per evitar-ho, senyores diputades i

senyors diputats, els deman el seu vot favorable a aquesta

proposició no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Mixt, en torn de fixació de posicions... Però abans els

demanaria si estarien d’acord amb el canvi que ha proposat...

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

Sí, gràcies, Sr. President. Jo volia saber si el proposant ha

plantejat oficialment aquest canvi als altres grups o si ha estat

una petició dirigida a la Mesa.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

La modificació jo crec que és òbvia. Vull dir que aquí

estam debatent el fet de frenar un avantprojectes que ja s’ha

constituït en decret. Jo deman que es faci oficialment aquesta

modificació; si els grups no hi estan d’acord mantindré el

redactat perquè, en definitiva, estam parlant del mateix, però

em sembla que per coherència normativa hauria d’acceptar-se

aquesta modificació. Jo demanava desistir de tirar endavant un

avantprojecte de decret; ara deman la derogació. Em sembla

que és lògic.

EL SR. PRESIDENT:

Hi estan d’acord? Perfecte. Sí, Sr. Gornés.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:

No, bé, més que res era una qüestió d’interpretació, o sigui,

si el portaveu proposant ens demanava als altres portaveus que

es fes així o..., o si cercava una altra via. Era açò, només.

EL SR. PRESIDENT:
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Moltes gràcies. Ara sí, ja en torn de fixació de posicions té

la paraula per part del Grup Parlamentari Mixt l’Hble. Dolça

Mulet per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé, per

l’exposició feta sabem perfectament que des de l’any 89 la

Junta Avaluadora està oficialment formada, però crec que des

de fa..., que ja du 15 anys funcionant, és necessari fer una

revisió d’aquesta junta avaluadora. Per què fer una revisió?,

perquè realment en aquest moment ens hem d’adaptar a la

realitat social de les nostres illes. Això és un punt important;

l’altre és fer-la molt més operativa i l’altre és simplificar la part

administrativa.

Aquesta comissió consideram, el meu grup, que aquest nou

sistema pareix que compliria aquests objectius. Per tant

nosaltres, si tenen clar que aquests objectius es compliran,

nosaltres en el moment adequat farem les nostres aportacions

de les entitats que hagin de colAlaborar, i tot sempre mirant que

la llengua no sigui un entrebanc, sinó que sigui una unió, i en

aquest moment hi ha tal crispació que el que volem és que la

societat en conjunt de totes les illes el que vulguin és que ens

acostem al fet que la gent aprengui el català, no que obliguem

sinó que apostin per parlar la nostra llengua.

Per tant nosaltres esperarem a fer les nostres aportacions en

el moment adequat i realment nosaltres no li votarem a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari d’Esquerra Unida i Els Verds té la paraula l’Hble.

Margalida Rosselló per un temps màxim de 10 minuts. 

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé, en primer lloc vull dir que per

part del nostre grup donam suport a la proposició no de llei que

ha presentat el PSM, i a més la consideram molt idònia tenint

en compte que efectivament ja no només és un avantprojecte

sinó que és una realitat.

Nosaltres consideram que aquesta qüestió és un tema molt

greu, que és una passa més enrere respecte a la normalització

lingüística. Jo diria que el conseller d’Educació i, per tant, el

Govern ha començat molt malament el tema en referència al

que és precisament un tema tan delicat com és la normalització

lingüística, i en aquest sentit és una passa més, com dic, de

tornar enrere amb un castell, ja s’ha dit, difícil de construir però

que evidentment nosaltres entenem que no només és una

necessitat, sinó que també és una responsabilitat, és una

responsabilitat perquè precisament les persones, ciutadans

d’aquí, la gent que ens visita, els residents, venguin per la

qüestió que venguin, han de tenir la possibilitat de normalitzar-

se respecte a la nostra llengua, i en aquest sentit crec que la

supressió de la JAC és una passa enrere molt important en el

que, com dic, és una feina feta durant molts d’anys.

Dit això, evidentment nosaltres donam suport a aquesta

proposició no de llei perquè no hi ha cap justificació per a la

supressió de la JAC, és a dir, ja s’ha dit per part del portaveu

del PSM que la necessitat no està justificada, és un

funcionament del qual, fins i tot fent repàs de tots els mitjans,

retalls de premsa, tots sense excepcions, i per tant qualsevol

partit polític, parlen bé precisament de la JAC i del seu

funcionament i de la seva història durant 15 anys, i en fan una

valoració positiva, i fins i tot un aspecte que s’ha de destacar és

que, precisament com a òrgan autònom, ha permès que

moltíssima gent d’aquestes illes pogués tenir un coneixement

de la llengua catalana que precisament li permetés fer una

integració millor al seu lloc de feina o precisament a la vida

normal.

Per tant l’única justificació és política, està molt clar. És

una forma de controlar allò que es considera que és discrepant,

com li agrada fer al govern actual d’aquí, de les Illes Balears,

que tot allò que discrepa no només s’ha d’eliminar sinó que

d’alguna manera se li ha de donar la més..., és a dir, s’ha

d’intentar eliminar al màxim perquè no agrada que hi pugui

haver veus crítiques o, com a mínim, que hi pugui haver una

situació a la qual es demani un replantejament de les polítiques,

en aquest cas educatives i lingüístiques. Per tant només respon

aquesta supressió de la JAC a un objectiu de controlar

políticament i no permetre l’autonomia d’un organisme

autònom. Vull recordar que hi ha moltíssimes entitats en contra,

s’hi han pronunciat des de sindicats, UIB, el Consell Insular de

Menorca i altres, i per tant nosaltres entenem que s’hauria de

tornar enrere, s’hauria de tornar al que era la JAC i precisament

permetre el funcionament d’aquest organisme.

Per altra banda nosaltres no entrarem ja a la referència que

es fa a temes d’Europa, etc. El que sí volem emfasitzar també

és que així com significa un major control, perquè evidentment

passa a ser un consell o una comissió consultiva, també això és

un retrocés perquè aquest òrgan consultiu, a part que és el

conseller que posa qui considera adient quant a qui formarà

part d’aquest òrgan consultiu, no és decisiu; per tant s’eliminen,

a més, elements fonamentals de la història de les Illes envers la

llengua com és l’Obra Cultural i l’Escola de Mallorquí, com

s’ha dit, i en aquest sentit, per tant, passa senzillament a tenir

un estatus molt menor del que tenia la Junta Avaluadora de

Català. Això és un..., es vulgui dir com es vulgui dir és un

retard respecte a un tema tan important.

Per altra banda també ens preocupa que no està regulat

encara de quina manera -o no veim clar com- es faran les

proves de català, tot i que només es faran una vegada, però

realment no està clar qui corregirà, si hi haurà imposició al

professorat, com també s’ha esmentat, però el que veim és que

amb aquesta supressió de la Junta Avaluadora de Català el que

es fa per part del conseller d’Educació és, tot allò que sorgeix

que és problemàtic o que li suposa una mínima situació que no

li agrada, idò el que es fa és, a tot de decret, eliminar-ho.

Mentrestant ha estat una feina que, com dic, fins i tot grups,

grups no, governs del Partit Popular han mantingut i no només

han mantingut, han creat la Junta Avaluadora de Català, que ha

funcionat d’una manera molt correcta i que a més a

proporcionat a molta gent, com dic, uns aprenentatges o ha

donat la possibilitat d’un coneixement del català a un bon

nivell, i per tant el que s’està fent, com dic, ara és imposar que
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tot allò que fa nosa s’ha de fer una altra cosa fent un decret

diferent. A més vull recordar que s’ha fet el mes d’agost

precisament perquè hi pugui haver el mínim enrenou possible

envers aquest tema. Jo crec que això demostra mesures

dictatorials per part del conseller d’Educació, per tant demostra

el tarannà del Govern del Partit Popular i, per altra banda i

encara més greu, és la passa enrere en un tema tan important

que ens hauria de preocupar, que és la normalització

lingüística.

Per normalitzar lingüísticament, per fer possible realment

que la nostra llengua tengui el paper que ha de tenir,

evidentment el que s’ha de fer és actuar amb rigor, amb

seriositat, precisament donant el màxim de participació i

sobretot també donant el màxim d’objectivitat a qüestions tan

importants com és, per exemple, conèixer o no conèixer una

llengua. Per tant creim que ens trobam davant una passa enrere

importantíssima i votarem a favor de la proposició no de llei

del PSM, i realment demanaríem que hi hagués una reflexió per

part del Partit Popular i sobretot per part del Govern actual, i

sobretot del conseller Fiol.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble. Sr. Andreu Bosch

per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. BOSCH I MESQUIDA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats,

en el Decret 80/2004, de 10 de setembre, aprovat pel Govern

i publicat al BOIB de dia 21 del 9 del 2004, sobre avaluació i

certificació de coneixements de català, es justifica la necessitat

de mantenir un sistema d’avaluació de coneixements de la

llengua per a la població adulta. Com ja citava el Sr. Riudavets

adduint a l’exposició de motius, efectivament allà es diu que

l’existència d’un sector encara important de la ciutadania que

es va veure impedir legalment d’aprendre el català a l’escola,

la condició oberta de la societat balear, a la qual s’incorporen

constantment persones que no l’han pogut estudiar, etc., etc.

Estam d’acord en mantenir un sistema d’avaluació i

acreditació del català perquè encara es donen circumstàncies

que ho fan necessari. Amb el que ja no estam d’acord és amb

els motius que addueix aquest decret per establir una nova

regulació. 15 anys d’experiència en un treball ben fet per part

de la Junta Avaluadora de Català, creada l’any 1985, avalen la

necessitat que continuï com a organisme adequat per realitzar

el treball d’avaluació i acreditació de coneixement del català.

La JAC l’ha fet bé fins ara; per què, idò, suprimir-la? En el

decret del Govern no hi ha cap argument sòlid i de pes per a la

seva supressió. L’únic argument que se cita és el benefici d’una

major simplificació administrativa. No s’estén aquest argument

si se suprimeix la Junta i a la vegada es crea un nou organisme

colAlegiat, la Comissió Consultiva d’Avaluació del Català, de

característiques molt semblants, i si a més aquesta només té

caràcter informatiu, la burocràcia pot ser encara més gran.

La Junta era l’encarregada de preparar, elaborar i avaluar

els exàmens de català. Ara la comissió ho haurà de preparar i

serà la Direcció General de Política Lingüística que haurà de

decidir. Aquesta és la gran diferència. Aquelles decisions que

abans tenien un caràcter tècnic i on participaven entitats

ciutadanes de reconegut prestigi, com l’Obra Cultura Balear i

l’Escola de Mallorquí de Manacor i que, a més, havien

renunciat a l’expedició de títols, ara aquelles decisions es

prendran des del poder polític; el control de les proves, les

notes i els certificats l’assumirà la Conselleria d’Educació. Una

vegada més es polititza la qüestió lingüística. D’altra banda el

nou decret no recull els canvis que s’adapten a les directrius

europees ja aprovades, com la creació d’un nivell més de

certificats, quan un dels arguments del Sr. Melià per a la

supressió de la JAC era aquest. 

Quins són, idò, els vertaders motius de la supressió de la

Junta Avaluadora del Català si no voler exercir el control

polític sobre la nostra llengua? Que en un moment es va

manifestar en contra de la política lingüística del Govern.

D’aquesta manera, per salvar nous conflictes amb un sector de

professionals de la llengua, la Conselleria d’Educació i Cultura

dóna per tancat aquest conflicte sense solucionar-lo, i obliga a

la participació incondicional dels funcionaris, considerant que

l’assistència a les sessions de tribunals dels membres que siguin

funcionaris al servei de l’Administració del Govern de les Illes

Balears es considera un deure dels tipificats a l’article 82.c) de

la Llei 2/1989, de funció pública de la comunitat autònoma de

les Illes Balears.

En un altre ordre de coses s’ha de dir també que existia el

Tribunal Permanent del certificat A, creat per l’ordre del

conseller d’Educació i Cultura de 12 de novembre del 2002,

que convoca proves per a les persones que tenguin necessitat

urgent d’obtenir el certificat A i que per raons d’urgència no

puguin optar a altres proves d’aquest certificat o de titulacions

equivalents. El decret del Govern el suprimeix a través de la

disposició derogatòria única sense que en quedin justificats els

motius. El decret també rebaixa l’exigència de coneixements de

català quan per presentar-se a les proves del certificat de

llenguatge administratiu, certificat E, cal acreditar només

coneixements mitjans orals i escrits, certificat C; fins ara calia

haver superat un nivell D per presentar-se al mateix certificat.

Per últim cal recalcar que els tribunals no seran nomenats per

un òrgan colAlegiat sinó per la Direcció General de Política

Lingüística, i no tindran control per la Comissió Consultiva

d’Avaluació del Català, que funcionarà com un simple òrgan

assessor.

Per tot açò el Grup Socialista no pot estar d’acord amb

aquest decret i donarà suport a la proposició del PSM-Entesa

Nacionalista. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per part del Grup Parlamentari

Popular té la paraula el Sr. Diputat Hble. Simó Gornés per un

temps màxim de 10 minuts.

EL SR. GORNÉS I HACHERO:
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Moltes gràcies, Sr. President. Contextualitzem aquesta

norma que ha aprovat el Govern de les Illes Balears en el seu

just terme. Jo entenc que l’esquerra s’hagi d’agafar a qualque

excusa per intentar crear alarmisme. Bé, és una norma que hem

vist reiteradament amb moltes iniciatives que ha pres el Govern

de les Illes Balears i bé, aquesta és una més; la qüestió és fer

renou d’una forma sense fonament.

Hi ha una espècie de fixació cap al director general de

Política Lingüística, una persona tècnicament preparada i molt

valuosa, a pesar que des d’alguns membres del PSM no se li

reconegui aquesta capacitació tècnica, com hem vist

malauradament a les darreres jornades de política lingüística,

a les quals no se’l va convidar perquè no se’l reconeixia com a

tècnic d’alt nivell, mentre que sí es varen convidar altres

directors generals, exdirectors generals d’altres governs, però

bé, és una cosa a la qual estam acostumats, a veure aquestes

postures d’incoherència total per part de l’esquerra.

Per anar centrant el tema hem de dir que els motius que

duen a l’actualització de la normativa de l’avaluació vénen

donats, primer, pels canvis sociolingüístics que estan

experimentant les Illes Balears. Un segon terme seria la millor

organització de l’Administració de la comunitat autònoma

cercant, com s’ha dit per activa i per passiva, l’eficiència en la

tramitació d’aquestes avaluacions, i dotar la regulació de les

proves de certificats d’un rang normatiu més adequat. Per tant

l’objectiu també podem dir que és fer més àgils els tràmits

administratius en tots els seus àmbits. Açò és el que justifica

aquesta necessària nova regulació i açò és el que està fent el

Govern de les Illes Balears. 

Hem de dir que quan existia la Junta Avaluadora de Català

tota la logística per dur a terme la realització de les proves dels

certificats, des de l’A fins a l’E, es duia a terme des de la

Direcció General de Política Lingüística. En definitiva el que

feia la JAC era donar per bones, com tots vostès saben, si ho

considerava adient, les qualificacions proposades pels

colAlaboradors externs o auxiliars, com vostès vulguin, que

prèviament la Direcció General de Política Lingüística havia

seleccionat. Quant a l’elaboració de les proves, la Junta

Avaluadora de Català n’encarregava la confecció al Centre de

Serveis Lingüístics Paraula, òrgan que com vostès també saben

depèn de l’Obra Cultura Balear. Per tant a partir d’ara el nou

sistema de avaluació i certificació de coneixements del català

continuarà exercint les mateixes funcions, i qui examinarà en

aquest cas seran els tribunals per a cada un dels certificats,

integrats almanco per un president, un secretari i, bé, no els

repetiré l’estructura administrativa que ja ve exposada en el

decret corresponent.

Els certificats esmentats, com vostès saben també, no

s’havien aprovat mai per cap disposició, ordre o decret, i és per

açò que es fa també necessari, és un argument més per a la seva

aprovació, i de qualque forma el seu retorn a la Direcció

General de Política Lingüística, com han fet altres comunitats

autònomes també en aquest sentit.

La voluntat de simplificació administrativa implica que es

faci més àgil la convocatòria de les proves i més operativa la

seva administració. La lloable tasca, la bona feina que ha fet la

Junta Avaluadora de Català, a la qual vull que quedi constància

l’agraïment del Grup Parlamentari Popular en aquesta cambra,

la feina feta la valoram amb els seus justos termes, hem de dir

que a pesar d’açò s’ha dedicat a funcionar com una comissió

assessora, sense personalitat jurídica, ni estructura pròpia. En

aquest sentit també he de matisar que respecte la crítica de

politització que pretesament intenta fer el Govern de ls Illes

Balears sobre aquesta qüestió és una llàstima que el final de la

JAC hagi vengut protagonitzat per aquesta actitud d’aprovar

1.000 exàmens amb excelAlent, evidentment no es pot

considerar com una demostració de posicionament polític, o

almanco jo no ho vull veure així, en contra del Govern de les

Illes Balears, es pot interpretar d’una altra forma segurament.

Però creim que dins aquest paper de comissió consultiva

d’avaluació de català crec que funcionarà molt millor

l’organisme que posarà en marxa el Govern de les Illes Balears.

Hem de dir també que hi formaran part diverses entitats

públiques que ja han format part de la Junta Avaluadora de

Català i com s’ha dit aquí, encara està per determinar quines

seran aquestes entitats, que es regularan els tribunals

qualificadors de cada certificat, ho he dit abans. I les dues

diferències bàsiques respecte a l’anterior normativa és que la

Direcció General de Política Lingüística té atribuïda de manera

directa la convocatòria de les proves i l’expedició de certificats

corresponents. I la segona diferència és que afecta els òrgans

responsables d’avaluació. Amb el nou decret, com han pogut

llegir tots els diputats i diputades, aquesta funció recau en un

òrgan com pertoca, amb un tribunal que estarà format per

persones expertes en avaluació de coneixements de llengua

catalana. Per tant, no s’ha modificat en absolut el que és

substancial, l’estructura dels certificats i les proves seran

semblants a les que duia a terme la Junta Avaluadora de Català.

Finalment voldria esmentar que la vocació europeista que

demostra la norma que s’aprova és ben clara, jo no acab

d’entendre que hi hagi partits polítics que no comparteixin

aquesta convergència. Hi ha una altra qüestió a favor que avala

la norma del Govern i és que el dictamen favorable per

unanimitat del Consell Consultiu de les Illes Balears avala

perfectament la legalitat i l’estructura jurídica i administrativa

d’aquest decret, per tant, hi ha tots els paravents per tal de tirar

endavant aquesta norma. I vull insistir perquè quedi ben clar,

que estam segurs que és voluntat del Govern de les Illes

Balears el mantenir el mateix rigor, o més si fa falta, del nivell

d’exigència pel que fa al sistema d’avaluació i certificació dels

coneixements de català.

Per tant, la posició del Grup Parlamentari Popular és votar

en contra d’aquesta proposta del PSM-Entesa Nacionalista.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. M’imagín que s’ha sentit

contradit. Té la paraula per un temps màxim de 5 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Primer

de tot vull agrair el suport del Grup Esquerra Unida-Els Verds

i el Grup Socialista en aquesta proposició no de llei. Referent
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als grups que no li han donat suport voldria fer unes quantes

puntualitzacions.

Unió Mallorquina, Grup Mixt, ha parlat de la necessària

revisió. Jo estic totalment d’acord en revisar les coses, però

aquí no hi ha hagut una revisió, aquí hi ha hagut una supressió

sense cap mena de motivació prèvia. Es suprimeixen les coses

o es modifiquen quan el sistema no funciona, però on s’ha vist

que es suprimeixi un sistema que funciona i que fa una tasca

meritòria, com acaba de reconèixer el mateix portaveu del

Partit Popular? No hi ha cap lloc on una cosa funcioni es

suprimeixi sense explicacions. En una cosa estic d’acord amb

la portaveu d’Unió Mallorquina, estic d’acord en què hi ha

crispació per qüestions lingüístiques, la crispació que ha creat

l’actual Govern, no n’hi havia l’anterior legislatura, no n’hi

havia hagut en tot el temps que duim d’autonomia en aquestes

illes. Aquest Govern ha creat aquesta crispació de la que vostè

es queixa.

Al portaveu del Partit Popular, em permeti que li digui que

d’excusa cap i renou no som nosaltres, l’esquerra com diu

vostè, que ha fet el renou, l’han fet els sindicats, l’han fet les

associacions i l’ha fet el propi director general de Política

Lingüística quan ha mentit sobre l’informe de la UIB i ha fet

que la UIB hagués de sortir i ha hagut de fer sortir el conseller

a desmentir-lo. Açò sí que ha fet renou damunt premsa, si és

açò el que importa. Parlant del director general de Política

Lingüística, miri li assegur Sr. Gornés que de fixació cap, jo

m’acostum a fixar-me en altres coses, indignació molta, molta

pel desastre en què està convertint la normalització lingüística.

Vostè ha donat com única motivació per aquest canvi de

normativa l’eficiència. Vol dir que hi haurà més eficiència

reduint el nombre de proves, suprimint el tribunal A que s’hagi

d’esperar tot un any per obtenir un certificat? Un certificat de

coneixements orals per exemple, el més senzill que és el que es

demana a una dona de neteja moltes vegades, tot un any quan

abans es podia aconseguir diàriament si era necessari. Quan

abans hi havia dues proves per any i ara només n’hi haurà una,

eficiència zero. Abans funcionava bé, funcionava sol i bé, amb

participació, amb fluïdesa i sense interferències polítiques, ara

ja han començat i s’han obert les portes perquè hi siguin

contínuament. Vostè ha dit que aquesta normativa el que

suposava era el retorn a la Direcció General de Política

Lingüística de les proves d’avaluació i certificació de català.

Senyor, açò no és cert, no pot retornar allà on mai ha estat

perquè li record que la Direcció General de Política Lingüística

es va crear amb el Govern anterior i en tot cas la JAC no hi

havia estat mai.

Vull simplement dir per acabar ja, que ningú ha qüestionat

la legalitat d’aquestes mesures, qüestionam les motivacions

polítiques que hi ha darrera aquestes mesures perquè el final de

la Junta Avaluadora de Català ha vengut donat per la manca de

diàleg i per la imposició d’unes mesures atemptatòries per a la

nostra llengua. Quant a allò que ens ha assegurat vostè del bon

funcionament del nou sistema, jo li assegur i si no en parlarem

d’aquí un any, li assegur un colAlapse perquè s’ha demostrat

enguany amb tot el que s’està fent que si no és purament

cosmètica la Direcció General de Política Lingüística no

funciona en absolut.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Li demanaria que abans de

passar la votació que ens llegís així com proposa que quedés el

text.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

L’únic punt: “El Parlament de les Illes Balears insta el

Govern de les Illes Balears a recuperar la Junta Avaluadora de

Català i en general l’anterior sistema d’avaluació i acreditació

oficial i en conseqüència a derogar el decret sobre avaluació i

certificació de coneixements del català”.

EL SR. PRESIDENT:

Passam a la votació.

Vots a favor de la proposta?

Vots en contra?

LA SRA. LLETRADA:

Vots a favor 7, vots en contra 10. Per tant, s’entén rebutjada

la proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5376/04, presentada

pel Grup Parlamentari PSM -Entesa Nacionalista, sobre

acord de la Comissió Permanent del Consell General del

Poder Judicial.

EL SR. PRESIDENT:

Passam ara a la proposició no de llei RGE núm. 5376/04,

relativa a acord de la comissió permanent del Consejo General

del Poder Judicial presentada pel Grup Parlamentari PSM-

Entesa Nacionalista. S’han presentat dues esmenes a la

proposició no de llei, una per part del Grup Parlamentari

Socialista RGE núm. 5988/04 i una altra per part del Grup

Parlamentari Mixt RGE núm. 5994/04.

Per defensar la proposició no de llei...

(Remor de veus)

Sí Sra. Mulet?

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies. Per dir-li que just abans d’entrar m’han informat

d’un decret i un acord que s’havia aprovat al qual jo em basava

en l’esmena. Per tant, el meu grup retira l’esmena presentada.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.
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Idò ara sí que passam a la defensa de la proposició no de

llei i intervé per part del Grup PSM-Entesa Nacionalista l’Hble.

Diputat Sr. Riudavets per un temps màxim de 10 minuts.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. No

esgotaré ni molt manco el temps. El motiu d’aquesta proposició

no de llei és força obvi només llegint l’article 54.2 del nostre

Estatut d’Autonomia i que diu textualment: “en la resolució

dels concursos i oposicions per proveir llocs de magistrats i

jutges serà mèrit preferent l’especialització en el dret civil de

les Illes Balears i el coneixement del català”. És ben cert que

per al nostre grup, un grup nacionalista, aquesta redacció és

excessivament tímida per dir-ho d’alguna de manera, ja que

parla només de mèrit, quan per a nosaltres hauria de ser un

requisit el coneixement de la llengua i del dret propi. Però el

nostre Estatut fixa que sigui un mèrit i el nostre Estatut s’ha de

respectar com a norma suprema d’ordenació política de les Illes

Balears, però també com a llei orgànica aprovada en el

Parlament estatal.

I per què dic tot això? Ho dic perquè el passat 15 de juliol

es va publicar en el BOE un acord de la comissió permanent

del Consejo General del Poder Judicial en el qual s’anuncià el

concurs per a la provisió d’unes places de magistrat allà on

explícitament es vulnerava allò que estableix el nostre Estatut,

ja que fixava: “en este concurso no constituirá mérito

preferente el conocimiento de la lengua oficial y el derecho

civil especial o foral propios de las comunidades autónomas”.

Aquest concurs es fa per assignar els titulars de 37 dels nous

jutjats mercantils, aquests nous jutjats mercantils assumiran les

competències que fins ara desenvolupaven els jutjats civils que

quedaran deslliurats d’aquesta tasca. Tractaran diversos temes

relacionats amb les empreses i societats mercantils. No sabem

el motiu d’aquesta decisió, però sospitam que al ser el concurs

restringit a tantes persones ja seleccionades com places

existents, alguns dels aspirants no volen trobar-se entrebancs

per no conèixer la llengua pròpia d’algunes comunitats

autònomes, o el dret civil propi. 

Bé, però aquesta no és la qüestió. La qüestió és que fins ara

sempre, amb compliment de la pròpia normativa del Consell

General del Poder Judicial, s’havia considerat un mèrit i

explícitament per “este concurso”, com diu l’acord, se’n fa una

excepció. Una excepció que no hauríem de tolerar perquè és

obrir la porta a la vulneració dels drets lingüístics dels

ciutadans de les Illes Balears i un atac contra allò que estableix

el nostre Estatut. 

Però podem anar més enllà i ja acabaré. El Reglament

1/1995, de 7 de juny de la carrera judicial, en el seu títol tercer

en redacció de 25-2-98 fixa així mateix que els coneixements

de la llengua oficial de les comunitats autònomes i dels drets

propis constituiran un mèrit en els concursos per proveir places

dins la carrera judicial. Aquest acord va ser ratificat en

sentència de 15-10-99 i de 21-10-99. És obvi llavors que aquest

acord que fa l’excepció per proveir les places dels jutjats del

mercantil vulneren així mateix el propi Reglament de la carrera

judicial i és per tot això que volem instar el Govern de l’Estat

a fer les passes oportunes per revocar l’esmentat acord, no

fixant quines places, potser el recurs davant el Tribunal

Suprem, ja sigui un altre. Allò que nosaltres pensam és que no

podem consentir, els diputats de les Illes Balears no poden

consentir que es vulneri l’Estatut d’Autonomia i el propi

ordenament jurídic sense protestar. Per això els deman el seu

vot favorable.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per defensar l’esmena RGE

núm. 5988/04 del Grup Parlamentari Socialista té la paraula

l’Hble. Diputada Sra. Pilar Costa per un temps màxim de 10

minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Efectivament el nostre grup presenta

una esmena, si bé ja volem avançar i aclarir que donarem

suport íntegrament a la proposta presentada pel PSM i el motiu

de presentar una esmena d’addició és que s’afegís a la

proposició no de llei del PSM un segon punt que digui a més:

“el Parlament de les Illes Balears insti el propi Consell General

del Poder Judicial a revocar aquest acord i reconèixer com a

mèrit preferent el coneixement de la llengua oficial i el dret

civil especial o foral propis de les diferents comunitats

autònomes”.

Efectivament un acord de 13 de juliol del 2004 de la

comissió permanent del Consell General del Poder Judicial va

anunciar un concurs per proveir diferents càrrecs entre els

membres de la carrera judicial i concretament per diferents

jutjats del mercantil i sorprenentment, si bé també s’ha de dir

que no és la primera vegada que es feia una convocatòria

d’aquestes característiques i que es deixava fora com a mèrit el

coneixement del dret civil propi o de la llengua pròpia de les

comunitats, com deia, es fa referència a un altre acord de l’any

passat, de l’any 2003, allà on es resolia un altre recurs que en

el seu dia havia interposat una de les concursants. 

Hem d’estar d’acord en l’argumentació que s’ha fet aquí per

part del portaveu del Grup Parlamentari del PSM perquè és

absolutament incoherent que no s’exigeixi a les persones, jutges

o magistrats, que volen accedir a un lloc, en aquest cas en

aquestes illes o qualsevol altra comunitat que tengui dret foral

o llengua pròpia i que no se’ls reconegui el coneixement bé de

la llengua o bé d’aquest dret civil propi, tenint en compte com

passa a les nostres illes, que en una compilació de les Illes

Balears que es suposa que recull la normativa específica

diferent, per exemple en temes tan importants com pugui ser el

dret successori o temes tan importants com pugui ser el règim

econòmic matrimonial, diferent com deia del que preveu el

Codi Civil per a la resta del país. No s’entén que no es

reconegui com a mèrit preferent el coneixement d’aquest dret

civil propi, ni per suposat de la llengua de les nostres illes.

També dir que contra aquesta convocatòria del 2004 s’han

plantejat ja dos recursos d’alçada, crec que un ha estat pel

Govern basc i un altre per l’Associació de Jutges per la

Democràcia, recursos que si no estam mal informats, sembla

ser que encara estan pendents de resolució pel propi Consell

General del Poder Judicial. Com he dit abans el motiu de què
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presentem un segon punt és que a més, de què s’insti el Govern

de l’Estat a fer les passes jurídiques per revocar aquest acord

del Consell General del Poder Judicial, entenem que tractant-se

a més d’un organisme independent del poder executiu s’hauria

d’instar també el propi Consell General que revoqués aquests

acords que compartim que atempten al propi Estatut

d’Autonomia.

I ja finalment també, segons les nostres informacions,

aquest concurs en allò que respecte les Illes Balears no s’ha

pogut cobrir la vacant en el jutjat del mercantil aquí a Palma de

Mallorca. Per tant, amb mèrit o sense mèrit ha quedat vacant

aquesta plaça.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. En torn de fixació de posició

dels grups que no han presentat esmenes té la paraula per part

del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Dolça Mulet per un temps

màxim de 10 minuts.

LA SRA. MULET I DEZCALLAR:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Des

d’Unió Mallorquina estam completament d’acord en què es

necessari que es valori el coneixement de la nostra llengua i del

nostre dret civil i sobretot a l’hora d’ocupar les places dels

diferents càrrecs judicials.

Per tant, nosaltres ens adherim a l’esmena presentada pel

Grup Socialista i nosaltres votarem a favor de la proposició no

de llei presentada pel PSM. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Per part del Grup Parlamentari d’Esquerra Unida i Els

Verds té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Rosselló per un temps

màxim de 10 minuts.

LA SRA. ROSSELLÓ I PONS:

Gràcies, Sr. President. Bé per part del nostre grup dir que

votarem a favor de la proposició no de llei que ha presentat el

PSM-Entesa Nacionalista perquè entenem que és una qüestió

bàsica i fonamental i que hem de demanar que les lleis, allò que

està legislat es compleixi. Ja s’ha fet referència tan a allò que

diu l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, com també s’ha

fet referència a altres aspectes que jo crec és absolutament

fonamental demanar, no només que es respecti, sinó que sigui

un tema bàsic en la línia d’allò que diu el nostre Estatut i en

aquest sentit per tant, donarem total suport a aquesta proposició

no de llei. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup

Parlamentari Popular té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Carme

Feliu per un temps màxim de 10 minuts.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Gràcies, Sr. President. Pens i és molt trist, que de vegades

els arbres no ens deixen veure el bosc i la veritat és que és trist

perquè vull creure que hi ha hagut una confusió greu aquí, des

del meu punt de vista, i no vull creure perquè som una persona

que no pens malament de ningú, però vull creure que no hi ha

males intencions i vaig a parlar.

Jo en primer lloc demanaria al Sr. Riudavets si té una còpia

aquí del BOE de dia 15 de juliol, del qual n’està xerrant tot el

temps i si la té que per favor la llegeixi, si és possible. Jo la

tenc Sr. Riudavets, si es fia de les meves còpies, jo la tenc

aquí...

EL SR. PRESIDENT:

Jo no sé si seria millor que ens passessin una còpia de la

documentació que té el Sr. Riudavets per comprovar si és...

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

Sr. President, si vol mentre la cerca...

EL SR. PRESIDENT:

Demanaria si els serveis de la casa al mateix temps poden

anar fent una còpia de la publicació del BOE. 

Continuï.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

És a dir, el PSM en aquesta proposició no de llei presenta,

xerra d’un BOE, publicat dia 15 de juliol, allà on xerra que hi

ha un acord de la comissió permanent del Consell General del

Poder Judicial pel qual anuncià el concurs per a la provisió de

determinats càrrecs judicials entre membres de la carrera

judicial amb categoria d’administrats. Parla d’una primera base,

apartat C, tenc el BOE aquí davant, xerra: “los sancionados

con traslado forzoso hasta que transcurra el plazo

determinado en la resolución que ponga fin... tal, tal, tal”.

Me’n vaig a veure l’apartat d). “Los que hubieran sido

designados a su instancia para tal...”. És a dir, no parla per res,

cosa curiosa.

Però sí que parla quan en el mateix BOE de dia 15 de juliol

del 2004 i per una convocatòria “para los miembros de la

carrera judicial que hayan superado las pruebas de

especialización de los distintos puestos de los órganos de lo

mercantil”. Aquí sí hi ha un apartat, que per cert no és el c)

sinó és el d). Aquí sí ja diu que “en este concurso no

constituirá mérito preferente el conocimiento de la lengua

oficial...”

Jo vull interpretar que aquí hi ha hagut una confusió, en el

meu parer, quant aquest acord del Consell General del Poder

Judicial (...). He començat molt fort dient que és una vergonya,

a mi m’ha fet por que tots els grups donaven suport a aquesta

proposició no de llei i no vull ni pensar que aquesta proposició

no de llei prosperi i arribi allà on ha d’arribar que és, en teoria,

el Consell General del Poder Judicial perquè se’n poden riure

de tots nosaltres per molts d’anys.
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La proposició no de llei del PSM, com he dit abans, fa

referència a aquest acord i es refereix a un concurs de provisió

de càrrecs judicials entre membres de la carrera judicial amb

categoria d’administrat. Manifestam que en aquest acord

l’apartat que vostès interpreten c), no el tornaré llegir, no és

tampoc el c) sinó que és el d) i que diu “no constituirà mèrit

preferent el coneixement de la llengua oficial...”. 

Però és que l’acord que vostès es refereixen, entenc jo, que

no té aquesta (...) i ja ho llegit. El cert és que, ja ho he dit

també, existeix aquest altre acord que de la mateixa data i

publicat el mateix dia, també és una situació curiosa, en el BOE

es convoca a un concurs similar, però únicament per als

membres de la carrera judicial que haguessin superat les proves

d’especialització en els assumptes propis dels òrgans del

mercantil. En aquest acord, com ja he llegit, i en seu apartat d)

sí que inclou una referència expressa que no constituirà mèrit

preferent el coneixement de la llengua oficial i el dret civil foral

propi de la comunitat autònoma.

Així doncs existeixen, entenc jo, dos acords diferents però

de la mateixa data en el que un s’exclou a l’aplicació del mèrit

preferent i l’altre no l’exclou. I vull tornar insistir en què vull

creure que aquesta mescla que ha fet el PSM ha estat una

confusió, vull creure que ha estat així. El problema és que

pareix que a tots dos es convoca la mateixa plaça, és a dir, el

Jutjat del Mercantil número 1 de Palma de Mallorca. A més

estableix una altra diferència significativa, ja que mentre a una

plaça només poden concórrer els que tenguin la categoria de

magistrat, a l’altra plaça, torn a dir que és la mateixa, interpret

jo, només poden concórrer els que són membres de la (...)

judicial que haguessin superat amb èxit les proves

d’especialització amb els assumptes propis dels òrgans del

mercantil, és a dir, jutges i magistrats també.

Aquesta diferenciació resulta de gran importància ja que si

llegim amb atenció l’acord en el qual s’elimina el mèrit

preferent, que ja he comentat, podrem comprovar que el fa en

base a un acord de ple del Consell General del Poder Judicial,

de data 15 de gener del 2003, al recurs d’alçada núm.

172/2002. A dit acord, el Consell General del Poder General

aplicava restrictivament l’article 341 de la Llei Orgànica del

Poder Judicial i els articles del 108 al 114 del Reglament 1/95

de la carrera judicial per entendre que el Reglament, el

reglament d’aquests articles, només permeten l’aplicació del

mèrit preferent en tres supòsits molt concrets. 1) els concursos

de trasllat. 2) a l’hora de promocionar els jutges en el moment

de poder ascendir a la categoria de magistrat, per tant, en

qüestió d’antiguitat. I 3) a la proposició de vacant dels que una

vegada aprovats els exàmens puguin ser nomenats jutges.

Per tant, podria ser ben bé que aquest acord complís

perfectament amb l’establert en el Reglament, ja que no ens

trobam davant cap d’aquests tres supòsits que he comentat. En

tot cas la confusió existent i el fet de què el cas que avui ens

ocupa el podríem enquadrar perfectament en el supòsit que va

donar lloc a la resolució del recurs d’alçada 172/2002, jo crec

que fa aconsellable, pel bé de tots, que es solAliciti un dictamen

als serveis jurídics d’aquest Parlament, a fi i (...) de poder

aclarir tots aquests dubtes i poder evitar que la bona imatge, la

serietat d’aquest Parlament quedi en entredit. 

Per tant, entenc jo que aquesta proposició no de llei que

avui ens presenta el PSM és del tot incorrecte i vull pensar que

és fruit d’un error, ja que com he dit abans confon el contingut

de dos acords per una banda i ja que demana a més una

revocació d’un acord que no pareix limitar en l’aplicació del

mèrit preferent.

També vull dir que l’esmena que avui s’ha presentat, perdó

s’ha retirat l’esmena d’UM. Llavors jo voldria insistir que en

primer lloc hauríem d’aclarir aquesta confusió ja que pareix

que és la mateixa plaça, en el mateix jutjat perquè només n’hi

ha un, el Jutjat del Mercantil de Palma de Mallorca i que ha

sortit a concurs dues vegades amb dos requisits diferents i en el

qual hi poden concórrer, suposadament, diferents membres de

la carrera judicial i existint la limitació en l’aplicació del mèrit

preferent a un dels concursos i en canvi no a l’altre.

Una vegada puguem conèixer tots quin dels dos concursos

és el vàlid i si en ell (...) o no el mèrit preferent haurem

d’estudiar si als articles 108 al 114 del Reglament 1/95 de la

carrera judicial han estat vulnerats pel Consell General del

Poder Judicial. I si a més també i de fet importantíssim, com he

dit abans, primer hem de llegir les coses i hem de poder veure

el bosc i a més, també hem de veure si vulnera el nostre Estatut

d’Autonomia.

En definitiva, si el que volen vostès senyors del PSM és

simplement fer una protesta, una vegada més, sense aprofundir

en les causes de dita violació del nostre Estatut d’Autonomia,

tirin endavant. Però si el que volen presentar és una proposició

seria, una proposició no de llei que veritablement posi de

manifest quins són els errors i què és allò que han de modificar

per tal de que no torni a passar en un futur, hauran de convenir

amb mi que allò que s’hauria de fer és retirar aquesta

proposició no de llei, en tot cas ajornar-la i que en funció del

dictamen que puguin fer els serveis jurídics d’aquesta casa (...)

preparar el que faci falta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. El Sr. Riudavets m’havia

demanat la paraula per qüestió d’ordre. M’havia demanat la

paraula?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí l’havia demanada, però puc entrar en contradiccions?

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ara si vol ara procedeix a la suspensió de la sessió per

un temps de 10 minuts i li deman al grup proposant si vol

suspendre per aclarir si hi ha un parell de BOE o si al final

només n’hi ha un.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Jo ho explicaré aquí. En primer lloc agrair el suport del

Grup Socialista, el Grup Mixt-Unió Mallorquina i el Grup

d’Esquerra Unida i Els Verds en aquesta proposició no de llei.
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El Grup Popular la veritat li accept Sra. Feliu que hi ha una

lletra que és l’apartat c) i que hauria apartat d), m’estranya que

vostè no ho hagi vist, tots els altres grups han vist a què ens

referíem perquè ens referíem naturalment a l’acord..., n’hi ha

dos, un 13/193 que és el primer que apareix. L’altre li assegur

que ni l’he vist, perquè jo no em fix en una possible plaça que

es cobrirà aquí, a les Illes Balears, me fix en el que

vertaderament aquí ens interessa, que és la vulneració de

l’Estatut i és la vulneració del títol tercer del Reglament de la

carrera judicial. Vulnera l’Estatut, si o no? Jo no necessit un

dictamen, sé el que diu l’Estatut i sé el que diu aquí. Vulnera el

títol tercer del Reglament? Jo llegesc el títol tercer i (..) una

interpretació restrictiva. Aquesta pretesa confusió intencionada

que m’heu volgut posar damunt el meu grup no ha existit mai,

hi ha hagut, simplement, un error de transcripció, com moltes

vegades li ha passat al seu grup o a altres grups. En tost de

parlar d’un apartat (...) rallam d’un acord que tots els altres

grups han entès perfectament de quin es rallaven i vostè, jo crec

que no sé si intencionadament, jo també vull pensar que no, ha

intentat confondre’ns a tots.

Vostè parla d’un dictamen. Miri, Sra. Feliu, jo açò li

acceptaria com a una esmena d’addició, per aclarir el que vostè

vulgui que aclarim, però el que està clar és que nosaltres ens

hem assessorat també amb missers que ens han dit perfectament

el que aquí pertoca quant a aquesta proposició no de llei. A

més, jo crec que el Parlament Basc i Jutges per la Democràcia

qualque idea deuen tenir de tot això.

I en definitiva el que passa és que hi ha un apartat d),

perdoni, que abans havia posat c) i és d), d’aquest acord que

diu que “No constituirà mèrit preferent el coneixement de la

llengua oficial i el dret civil especial o foral propi de les

comunitats autònomes”, quan el nostre Estatut d’Autonomia diu

que “En la resolució dels concursos i oposicions per proveir els

llocs de magistrats i jutges serà mèrit preferent l’especialització

en el Dret Civil de les Illes Balears i el coneixement del català”.

És a dir, un diu una cosa i l’altre diu exactament la contrària i

la veritat és que anar a dictàmens a hores d’ara és gairebé com

a fer quedar en ridícul el Parlament, com dir que els

parlamentaris no saben llegir, perquè no pot estar més clara la

contradicció. Per tant, jo li acceptaré el dictamen com a una

esmena d’addició si ho vol fer i si no, naturalment, preferesc

que me votin en contra i que es retractin aquí davant la cambra.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Riudavets, és a dir, vostè proposa modificar l’apartat d)

o l’apartat c), vostè ho proposa?

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

El que dic a la Mesa, que hi ha un error de transcripció, allà

on posa “a la primera base, apartat c)” ha de posar “a la

primera base, apartat d)”.

LA SRA. FELIU I ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR:

President, per qüestió d’ordre, puc tenir dos minuts perquè

llegeixin el BOE tots els grups, per favor, que el tenc davant?

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Feliu, només un momentet, primer aclarirem aquest

punt i després aclarirem l’altre, per favor.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

A veure, seria, perquè no tengui confusions el Grup

Popular, quedaria així: “A l’acord 13/193, a la primera base,

apartat d)”, i així quedaria aclarit a quin acord ens referim.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, és a dir, vostè proposa ...

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Jo propòs, perdoni, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, no, no, vostè proposa modificar, en aquest cas, la seva

proposició no de llei en distints termes, no és ver?, en qüestions

de lletres, en qüestions de dates, etcètera.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Això requereix que tots els grups hi estiguin d’acord. Jo, si

li pareix, és a dir, per intentar arribar a un acord i per aclarir-

nos els proposaria suspendre la comissió, per un temps de dos

minuts, per veure si podem arribar a un acord, perquè ens han

de votar a favor perquè es pugui canviar.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

D’acord.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

He explicat unes modificacions que crec que hi estam tots

d’acord, dins l’explicació de motius que no sé si la poden

modificar, però, per aclarir-ho, allà on posa a “A l’esmentat

acord”, ho substituiríem per, si ho trob, ...

(S’escolta una veu que diu: instar)

... no, “A l’acord 13/193 ...”

EL SR. PRESIDENT:

A veure, perdoni, Sr. Riudavets, perdoni un segon. Jo crec

que la Sra. Lletrada ens instruirà de com ho hem de fer.

LA SRA. LLETRADA:

Des del meu punt de vista, el que s’ha de fer és citar

expressament el que està publicat en el BOE, el que s’ha
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aprovat, que és l’acord de 13 de juliol del 2004, de la Comissió

Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual

s’anuncia el concurs per a la provisió de determinats càrrecs

judicials entre membres de la carrera judicial que hagin superat

les proves d’especialització en els assumptes propis dels òrgans

de la jurisdicció mercantil.

Resulta que aquesta menció del 13/193 és un número

d’ordre que no s’ha de posar a un acord que aprovi el

Parlament, perquè és una relació del que el BOE, més aviat fa

referència a les publicacions fetes en el BOE. Per tant, el que

interessa és el dia que es va aprovar l’acord i no la publicació

de l’acord i el contingut de l’acord.

EL SR. RIUDAVETS I FLORIT:

Gràcies, Sra. Lletrada, per haver-nos ilAluminat dins la

confusió. L’única cosa que també s’ha corregit a l’explicació de

motius és: allà on posa “A la primera base, apartat c)”, posar:

“apartat d)”, que ha estat el nucli de la confusió, que ha estat un

error de transcripció.

La proposta concreta ja que hem consensuat, quedaria

redactada de la següent manera: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Govern de l’Estat espanyol a fer les passes

jurídiques oportunes per garantir que es tengui en compte a

properes convocatòries l’article 54.2 de l’Estatut

d’Autonomia”.

I així mateix, l’esmena d’addició del Grup Socialista, que

no m’ha donat temps, però feia comptes dir que acceptava,

quedaria de la següent manera: “El Parlament de les Illes

Balears insta el Consejo General del Poder Judicial a

reconèixer, com a mèrit preferent, el coneixement de la llengua

oficial i el dret civil especial o foral propi de les comunitats

autònomes”.

EL SR. PRESIDENT:

Ja està, és a dir, podríem passar a la votació.

Vots a favor?

Unanimitat.

Veu, Sr. Riudavets, com han valgut la pena aquests dos

minuts.
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