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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats. Començarem la sessió
d’avui i en primer lloc es demanaria si es produeix qualque
substitució.

L’ordre del dia consisteix en el debat de les proposicions...

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Pilar Costa.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Jaume Fernández substitueix Pere Palau.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia consisteix en el debat de les proposicions no
de llei RGE núm. 1649, 2348 i 3435/11.

1) Proposició no de llei RGE núm. 1649/11, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a revisió i actualització del
finançament dels consells insulars.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 1649/11, del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, relativa a revisió i autorització del
finançament dels consells insulars, té la paraula l’Hble. Sr. Nel
Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, la
Llei 2/2002, de finançament definitiu dels consells insulars,
aprovada per unanimitat -ho subratll, per unanimitat- en aquesta
cambra, és avui, deu anys després, insuficient, anacrònica i
injusta. No compleix amb la suficiència financera, no respon a
la nova realitat estatutària, competencial, de finançament
autonòmic i de profunda crisi de les finances públiques, ni és
equitativa i justa amb els ciutadans que viuen sota el paraigua
d’una institució, els consells insulars, ofegada per
l’incompliment constant de la llei, de la llei orgànica que és
l’Estatut, i per la mateixa llei que avui és objecte d’aquest debat.

La llei, el sistema de finançament definitiu dels consells
insulars ja prescrivia un termini de revisió, exactament un
quinquenni. Aquesta revisió s’havia de fer, s’hauria d’haver
efectuat, per tant, l’any 2007, però abans del 2007 el govern del
Partit Popular no va moure peça: ni una comissió, ni un
esborrany de nova llei, ni un estudi econòmic d’actualització
dels paràmetres que havia regit la llei del 2001..., res de res. I
després el 2007 no s’actua amb la suficient celeritat i convicció.
El 2007 s’aprova el nou Estatut, i és a partir d’aquesta nova
carta estatutària i nova arquitectura institucional que en ella es
defineix quan s’inicien els treballs per a la revisió del
finançament dels consells insulars. Crítica, per tant, clara;
autocrítica, també, al govern passat i al govern pretèrit, però
també a tot el Parlament per no haver estat capaç de forçar els
tempos i assumir la prescripció de la llei. En qualsevol cas una
cosa és ben certa: durant la passada legislatura es va avançar, i
molt, en la revisió i definició de les competències pròpies dels

consells insulars, de les seves funcions i els seus serveis, arran
de la reforma de l’Estatut del 2007, qüestió aquesta
imprescindible a l’hora de valorar i quantificar econòmicament
el finançament. 

Però del 2002, quan s’aprova la primera llei de finançament
definitiu dels consells insulars, fins avui han passat no poques
coses. Cinc coses, emperò, crec que són essencials i que van
més enllà de la simple actualització dels paràmetres que
regeixen o que han de regir l’aportació dels recursos als consells
insulars.

Una d’elles és que la Llei de finançament dels consells es
basa en les competències efectives fins al 2001 i que estableix
com a bàsiques. Posteriorment, fora de la Llei general de
finançament i abans del 2007 s’han fet efectives altres
transferències de competències i amb el seu corresponent
finançament, com és el cas de serveis socials, carreteres o
joventut. 

En segon lloc d’aprova un nou Estatut d’Autonomia per a
les Illes Balears que atorga als consells insulars el caràcter
d’institucions autonòmiques; ara ja no són administracions
locals de caràcter insular sinó que són comunitat autònoma, i en
aquest nou context l’Estatut defineix per a les màximes
institucions insulars les seves competències pròpies i els atorga
capacitat reglamentària. A partir d’aquesta nova definició
competencial s’aproven diversos decrets per transferir als
consells els recursos per fer efectiu l’exercici de competències
com caça i pesca o agricultura.

En tercer lloc també destacaria que l’any 2009 l’Estat
estableix un nou sistema de finançament autonòmic que, tot i no
reconèixer el dèficit fiscal històric ni garantir per a les Illes
Balears que les Illes Balears arribin a la mitjana estatal de
finançament, tot i açò, deia, va suposar uns majors ingressos per
a la comunitat autònoma que en res no van repercutir en els
ingressos dels consells insulars. 

En quart lloc el temps ha posat de manifest desequilibris i
disfuncions en l’exercici de les competències, i a Menorca, per
referir-me al cas que conec més, en són un clar exemple el
transport terrestre i l’agricultura. En el primer cas, si partim dels
només 450.000 euros que el Govern transfereix a compte de la
competència pròpia de transport al Consell de Menorca, i que en
el consell amb aquesta aportació és incapaç d’oferir un servei
bàsic i digne de transport públic, cal concloure que el
desequilibri en la distribució de recursos és injustificable: 6,7
euros per passatger a Mallorca i 0,2 euros per passatger a
Menorca. Quant al sector agrari també cal dir que aquesta
diferència és notable; l’índex de ruralitat atorga a Menorca un
pes de quasi el 25% del sector agrari balear, cal pensar, per tant,
que la distribució de recursos s’ha de fer de forma més o menys
proporcional a aquest índex si es vol actuar de forma equitativa,
però açò no és així.
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La situació actual, en canvi, amb el govern del Partit
Popular, és la d’una actitud i d’un estar en la contradicció, en
l’ambigüitat i en la inacció; tres exemples posen de manifest
aquesta situació: per una banda es comencen a designar els
vocals de l’executiva de la comissió mixta Govern-consells
insulars per al traspàs de funcions i serveis, açò és cert, però
també és cert que la comissió mixta no ha començat la seva
feina. També és cert que el Partit Popular s’ha pronunciat una
vegada i una altra de forma ambigua i de forma poc clara en la
transferència dels recursos per fer efectives les competències
pròpies dels consells insulars. No només açò, sinó que vota en
contra d’aquestes transferències, i l’exemple clar és promoció
turística; després de pregonar-ho durant la campanya electoral
ara es diu que no és el moment. I el tercer exemple és el
pressupost del 2012, quan a la disposició addicional segona
congela el finançament dels consells insulars i els situa a l’any
2010.

Sense cap dubte és necessari i és urgent revisar el
finançament dels consells insulars, però també és necessari fer-
ho a la llum del nou Estatut d’Autonomia, i aquest estatut diu a
l’article 137 que les hisendes dels consells insulars es regeixen
pels principis d’autonomia financera, suficiència de recursos,
equitat i responsabilitat fiscal, i subratll responsabilitat fiscal. El
Govern de les Illes, diu també, ha de vetllar pel compliment
d’aquests principis. El punt 4 d’aquest mateix article diu: “Es
garanteixen als consells insulars els recursos suficients per fer
front a les competències pròpies, atribuïdes expressament com
a tals en el present Estatut”. És evident que açò avui no es
compleix; no tan sols no es compleix sinó que la paraula dita
per l’actual executiu no va en aquest sentit ni en aquests
propòsits.

Finalment només quatre dades per posar de manifest la
debilitat en la qual aquesta no-revisió del finançament
autonòmic posa als consells insulars. Avui els ingressos dels
consells insulars provenen en el 76% de transferències corrents
i de capital; d’aquestes transferències corrents i de capital, entre
el 70 i el 80% prové del Govern de les Illes; el grau de cobertura
de les despeses dels consells insulars amb els recursos de la
comunitat autònoma és del 50%, més del 50%, és a dir, que els
consells insular depenen en la seva efectivitat, en l’exercici de
les seves tasques i les seves competències, en un 50%, en més
d’un 50%, dels recursos de transferència de la comunitat
autònoma. I, finalment, la distribució de la despesa dels consells
insulars dins el conjunt del sector públic balear és avui
raquítica: Govern de les Illes Balears, 67%; consells insulars,
9%; ajuntaments, 24%. 9% la despesa pública dels consells
insulars. Aquest no és el model que ni amb la lletra ni amb
l’esperit es preveia en aquest actual estatut del 2007.

És per açò que presentam aquesta proposició no de llei, no
per entrar ara en el contingut de la revisió de la Llei de
finançament, tot i que sí que he insistit i subratllat la necessitat
que aquesta llei tengui en compte el nou esperit estatutari, el
nou text estatutari, i per tant també la responsabilitat fiscal, però
sí que, sense entrar en el contingut, la nostra proposta vol
impulsar, animar, forçar si és necessari, l’executiu per tal que el
finançament dels consells insulars sigui ja una realitat i sigui
una realitat a favor d’aquestes institucions que l’Estatut del
2007 preveu com institucions de govern a cada una de les Illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posicions, de major a
menor tret del grup al qual pertany el president del Govern, el
qual intervendrà en darrer lloc, segons l’article 80 del
Reglament del Parlament de les Illes Balears.

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Marc Pons per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
ahir a la Comissió d’Hisenda el Grup Socialista va proposar la
convocatòria urgent del Consell Financer Interinsular amb la
finalitat que fossin tractades totes les modificacions que en
relació amb el finançament dels consells insulars, i de manera
unilateral per part del govern autonòmic, s’han realitzat al llarg
d’aquest passat exercici. 

La congelació per via de l’articulat dels pressuposts del
2012, de la Llei de finançament definitiu dels consells insulars,
la reducció de les bestretes, han suposat quanties importants que
deixaran d’arribar als consells insulars. En els pressuposts del
2012 la disposició addicional segona parla de la suspensió per
als anys 2011 i 2012 de l’actualització de les quanties a favor
dels consells insulars. Els pressupost d’aquest any congelen les
aportacions establertes per llei de finançament que haurien
d’haver arribat, modificant a través del pressupost la Llei de
finançament de manera unilateral.

En els pressuposts de 2010 la disposició addicional quarta
establia les quantitats que a través de les bestretes havien
d’arribar als consells insulars: 37,5 milions per a Mallorca, 4,5
per a Menorca, 4,5 més per a Eivissa. 2010, pressuposts
prorrogats el 2011 que es mantenen, i que el 2012
malauradament reben retallades significatives. Si haguéssim de
quantificar les illes de Menorca i d’Eivissa veurem com hi ha
una reducció total de 4,5 milions d’euros a cada una de les illes;
deixaran d’arribar 2 milions d’euros per a promoció turística, hi
haurà 1 milió d’euros manco com a conseqüència de la
congelació de la Llei de finançament, i veurem com hi ha 1,5
milions menys per bestretes. En el cas de Mallorca les quantitats
es multipliquen: 12,5 milions d’euros menys per bestretes
aquest any, 8 milions d’euros com a conseqüència de la
congelació de la Llei de finançament, i 3 milions d’euros manco
per promoció turística, recursos tots ells que els consells
insulars utilitzen per exercir les competències pròpies, que tenen
una finalitat directa sobre els ciutadans de cada una de les illes
i que aquest any en total, i ho deia ahir a la Comissió d’Hisenda,
deixaran d’arribar 32,5 milions d’euros.

Davant d’aquesta proposta, que semblava mitjanament jo
crec que raonable, que és la de dir que s’asseguin tots els
presidents dels consells i puguin modificar els acords que de
manera unilateral ha imposat el Govern autonòmic, la resposta
del Partit Popular va ser molt clara, va ser “no”, i açò no ens
sorprèn, en certa manera ja hi estam acostumats, a aquest
plantejament. La motivació sí, però, la motivació per la qual el
Partit Popular es va negar a convocar, a demanar que hi hagués
una convocatòria urgent del Consell de Finançament
Interinsular, va ser que aquest any 2012 hi hauria aprovada la
revisió de la Llei de finançament. El 2012 hi haurà aprovada
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una nova llei de finançament. Ens espanta, i ho diré així, veure
com el Govern fa una retallada important als consells; el Partit
Socialista demana que almanco mantinguem allò que hem estat
capaços d’aconseguir, i el Partit Popular, fent allò de com més
mar, més vela, diu que directament en un any ho resoldrà tot,
millorarà aquest finançament i ho resoldrà. I amb aquesta
motivació ahir, no fa tres mesos ni un any, ahir, a la Comissió
d’Hisenda d’ahir, insistesc, el Partit Popular era molt clar:
aquest any haurem modificat la Llei de finançament i per tant no
és ni tan sols necessari que s’hagi de reunir el Consell de
Finançament Interinsular.

Per tant, idò, i ho deia abans, celebram que avui el PSM hagi
duit aquesta proposta en aquesta comissió; celebram que sigui
debatuda avui aquesta qüestió, i si tots feim honor a la paraula
expressada, amb la proposta del PSM que ha duit aquí en aquest
plenari, amb el compromís del Grup Socialista de donar-li
suport i amb les paraules que ahir el Sr. Camps, en representació
del Grup Popular, manifestava en comissió, estic convençut que
aquesta proposta sortirà per unanimitat si realment l’objectiu
que hi ha és que aquest 2012 estigui aprovada la Llei de
finançament. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Miquel Jerez per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, prenc la
paraula per manifestar la posició del meu grup, una posició que
no s’allunya, evidentment, dels arguments que ahir el meu
company Antoni Camps va plantejar a la Comissió d’Hisenda,
sinó que em limit a prendre la paraula per reiterar una vegada
més i insistir en els mateixos arguments que el meu company
plantejava en aquella comissió de fa menys de 24 hores.

I partirem d’allò mateix, s’ha de partir de la base que el
Partit Popular i el grup parlamentari al qual represent
reconeixen la necessitat l’establir un règim de finançament
adequat, una qüestió a la qual el meu grup no renuncia, una
qüestió que el meu grup reconeix i que té centrats tots els
esforços perquè això es materialitzi el més aviat possible. És
necessari i ho hem dit fa moltíssim de temps, insistim en la
necessitat d’atorgar estabilitat als consells, estabilitat i seguretat
als consells, i sobretot permanència del model de finançament,
d’un model de finançament adequat, i és intenció del meu grup
parlamentari d’impulsar, efectivament, totes aquelles qüestions
que vagin dirigides en aquest sentit perquè creim en aquestes
institucions, perquè creim en els consells insulars, i evidentment
perquè aquestes institucions han de desenvolupar amb absoluta
suficiència les competències que tenen assumides, i per tant
necessiten autonomia financera.

I és cert, hem de defugir i també hem d’abandonar, com deia
el meu company ahir, un model imperfecte, un model poc
ortodox i un model totalment irregular i fracassat que ens ha
conduït a una situació certament complicada, i part del model
que varen instaurar vostès de l’any 2007 a l’any 2011, a l’any
2012, el model de les bestretes, un model que ha condemnat i
sotmès els consells insulars, que avui encara reclamen a aquest
govern, a aquest nou govern, aquelles quanties que en funció
d’aquell model, com dic imperfecte i poc ortodox, se’ls varen
comprometre. Quatre anys sotmesos a això, a un model de
bestretes que no ha donat solució definitiva al finançament dels
consells insulars. Ho ha dit el Sr. Pons, l’any 2008 31 milions
compromesos a les illes de Mallorca, d’Eivissa i de Menorca;
l’any 2009 un total de 34 milions; l’any 2010, 46,5 milions;
l’any 2011 no es va aprovar pressupost, compromís zero; i l’any
2012 un total de 31 milions d’euros. D’aquestes quanties encara
els consells insulars esperen d’aquest govern rebre allò que se’ls
deu.

Per tant des d’aquest punt de vista i des de la convicció que
represent i representa el meu grup, els he de dir el mateix que
ahir es deia en aquesta comissió, a la Comissió d’Hisenda, que
s’està treballant, que s’està fent feina amb convicció i amb la
idea que aquest model efectivament ha de ser revisat, perquè
així ho demana la llei, però els he de retreure que han estat
vostès quatre anys pendents de revisar, i avui en aquesta
comissió ens demanen urgència en la revisió perquè els
paràmetres han canviat. És cert, és possiblement cert que els
paràmetres o és cert que els paràmetres d’aquesta comunitat
autònoma que es prenen com a mesura per dissenyar el model
de finançament han canviat, però és que han estat vostès quatre
anys revisant paràmetres, quatre anys revisant paràmetres i
sotmetent els consells insulars a un sistema de finançament
absolutament fracassat que és el de les bestretes.

Per tant, miri, presses, jo sé que no se n’han de tenir perquè
els consells insulars en aquest moment no passen per la seva
millor situació econòmica, crec que hem de resoldre el
problema el més aviat millor; però també li he de dir una cosa,
que crec que hem de fugir de precipitacions i hem de fugir
d’imprudències innecessàries i hem de resoldre la qüestió amb
responsabilitat, amb seny i sobretot amb consens. A mi
m’hagués agradat que vostès i el Sr. Diputat que presenta
aquesta iniciativa en particular, haver-los sentit els darrers
quatre anys ser la meitat de belAligerant que ho és avui, i vostè,
Sr. Martí, era conseller del Consell Insular de Menorca; era
vostè tan belAligerant com és avui en relació amb el finançament
d’aquella institució de la qual vostè formava part, d’aquella
institució a la qual el Govern de les Illes Balears, per haver
dissenyat un model de finançament irregular i fracassat, encara
deu doblers, com diuen vostès, a aquella precisa institució?

Miri, és molt fàcil venir aquí a demanar urgència i
precipitació a aquest govern, però jo li he de dir, en el mateix
sentit que es deia ahir, que aquest govern està convençut, i el
meu grup parlamentari en particular també hi està, del que ha de
fer, quan ho ha de fer i com ho ha de fer. I que és cert i es
reconeix que és una urgència i una necessitat, però no per això
s’han de fer nous models de finançament amb sentit comú, amb
responsabilitat i, com dic, sense cap tipus de precipitació.
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Em crida l’atenció que vengui vostè aquí i ens digui que,
efectivament, la llei és anacrònica, que és injusta, que el sistema
no respon a la llei, que s’incompleix la llei, pareix que vostès
aquí, per aquest govern no han passat mai, i han abandonat el
Govern fa sis, set mesos, és que pareix que vostès no han
incomplert res i pareix ser que el gran incomplidor de la llei
sempre és el Partit Popular i només arribar al Govern ja
incompleix de forma sistemàtica.

Per tant, miri, jo, en base a aquests arguments i en base al
que ahir el meu company va argumentar, no donarem suport a
la seva proposició no de llei i mantenim, això sí, i no ho podem
negar, el compromís que al llarg de l’any 2012 un nou model de
finançament, ajustat a les veritables necessitats dels consells
insulars, sigui posat en pràctica.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Vol fer ús de la paraula, per
contradiccions, durant cinc minuts?

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. En primer lloc, agrair el
suport del Partit Socialista Obrer Espanyol a aquesta proposta
i, en segon lloc, dir al Partit Popular, doncs que si estan d’acord
que s’ha de modificar el sistema de finançament, aquesta
proposició no de llei l’únic que fa és demanar que la comissió
mixta iniciï la tasca, la feina per modificar el sistema de
finançament, doncs no entenc com no li pot donar suport.

No entenc tampoc com no li pot donar suport, quan ahir, el
diputat Camps, deia que el 2012 hi haurà una nova llei de
finançament. Doncs, açò és el que nosaltres li demanam, que
ens posem a fer feina, jo no hagués ni posat la data del 2012,
perquè crec que hi ha molta feina a fer abans que puguem tenir
una llei de finançament amb el consens i l’acord que és
necessari en aquest moment.

Per altra banda, perdoni, li he de dir jo, supòs que l’han
informat malament, fa quatre any, aquests darrers quatre anys
no he estat conseller, em sap greu, no ho era, però quan vaig ser
conseller en el Consell Insular de Menorca, que sí que ho vaig
ser en el seu moment, doncs dèiem exactament el mateix que
avui he llegit aquí, exactament el mateix, i em sap greu que el
Partit Popular s’informi tan poc, llegeixi tan poc i conegui tan
poc quina és la posició del nostre grup respecte de les
institucions insulars, del finançament dels consells insulars, em
sap greu que la conegui tan poc, perquè açò vol dir que no
escolta les altres versions i per tant tampoc no és capaç d’arribar
a acords i consens, qui no escolta és incapaç d’arribar a acords
i consens.

Per altra banda, estic convençut que aquest Partit Popular no
creu en els consells insulars, absolutament convençut. I estic
absolutament convençut que és el Consell Insular de Mallorca
qui marca la fita del que haurà de passar als altres, al conjunt de
les institucions insulars, el Consell Insular de Mallorca ja va dir
que no interessava, que no reclamaria ni més competències ni
més finançament, escrit està en els mitjans de comunicació. I en
conseqüència aquesta no serà una prioritat per a aquest govern
i no ho serà a pesar d’aquestes versions que ahir el diputat
Camps deixava escrites en aquesta cambra, en el Diari de
Sessions, ni ho serà si cada vegada que els diferents grups
portam propostes, com la de promoció turística, el Partit
Popular diu que ara no és el moment. Aquesta serà la resposta
que escoltarem durant aquests anys, ara no és el moment, ara no
és el moment. Jo li vull dir que aquesta ja era la resposta del
Partit Popular quan va governar en el seu moment.

Per altra banda, vostè diu com podem ser tan exigents en
aquest moment? Jo li vull recordar, miri, un senyor diputat que
ara té bastant responsabilitat en un consell insular, el Sr. Tadeo,
el munt de preguntes que durant el mandat anterior va fer al
Govern reclamant un nou finançament i el text literal que el Sr.
Tadeo i Florit utilitzava reclamant aquest nou finançament. Bé,
doncs es posin d’acord, es posin d’acord a veure si el
finançament és una prioritat o no per a aquest govern, si ho era
per al Partit Popular quan era a l’oposició, si realment creu que
el finançament dels consells insulars és fonamental perquè els
consells insulars duguin a terme les tasques que els encomana
el nou Estatut d’Autonomia i em digui, si no és important, com
podrà desenvolupar, exercir un Estatut que diu que el transport
terrestre, la promoció turística, l’artesania, les polítiques de
gènere són dels consells insulars, diu que són dels consells
insulars, però en canvi no té els recursos per poder-les exercir,
digui com ho farà.

Lament que no hi hagi acord, lament que no hi hagi ni
voluntat d’escoltar els arguments de la resta de grups
parlamentaris, és difícil, serà molt difícil arribar a una llei forta
a favor dels governs insulars si aquesta és la premissa i és la
filosofia i és el tarannà del Partit Popular en el Parlament i és
també el tarannà a l’executiu, ho lamentam, ho lamentam molt
sincerament perquè qui hi perd són els ciutadans de cada una de
les Illes, i qui hi perd especialment són els ciutadans de les illes
menors, no en tingueu cap dubte.

Esper però que, donats els compromisos que quedaran
escrits en aquest Diari de Sessions i d’ahir, doncs no es
preocupi que estarem vigilants del compliment que ahir el Sr.
Camps ens va oferir, el 2012 tindrem una nova llei de
finançament dels consells insulars, així serà i així ho vigilarem,
i així veurem també si la paraula escrita i la paraula oral és la
paraula que acompleix el Partit Popular.

Moltes gràcies.



126 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 10 / 8 de febrer del 2012 

 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam doncs a la votació de la Proposició
no de llei RGE núm. 1649/11.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 1649/11.

2) Proposició no de llei RGE núm. 2348/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a manteniment
de l'exigència de coneixements de llengua catalana en els
procediments selectius d'accés a la funció pública en
l'administració de les Illes Balears.

A continuació, passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2348/11, del Grup Parlamentari Socialista, relativa
a manteniment de l’exigència de coneixements de llengua
catalana en els procediments selectius d’accés a la funció
pública a l’administració de les Illes Balears.

Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Cosme
Bonet, per un temps de deu minuts.

EL SR. BONET I BONET:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Amb aquesta proposició no de llei el Grup Socialista pretén que
aquesta comissió, aquest parlament, insti el Govern de les Illes
Balears a mantenir l’exigència de coneixements de la llengua
catalana, pròpia d’aquestes Illes, en els procediments de
selecció i proveïment de llocs de treball a l’àmbit de
l’administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.
Avui, moment en què aquesta proposició no de llei és objecte de
debat en el si d’aquesta comissió, crec que aquesta petició cobra
una importància cabdal, pel fet que és públic i notori que el
Govern tramita un avantprojecte de llei que pretén, precisament,
tot el contrari.

Potser aquest és un bon moment perquè des d’aquesta
comissió facem una reflexió conjunta del que pot significar per
a la supervivència de la llengua pròpia de les Illes aquesta
modificació i tal vegada podrem posar entre tots una mica de
seny, evitar un retrocés de trenta anys i la ruptura d’un consens
que havia imperat en aquesta terra, quant a protecció i defensa
de la llengua catalana, durant tots aquests anys. Fem una
demanda de consens per tant, fem una crida al seny per evitar
que el tema de la llengua sigui un estira i amolla entre diferents
forces polítiques d’aquest parlament, perquè passi a ser una
arma partidista, per evitar en definitiva una fractura social,
rompre un consens que havia existit fins ara, i no crear un
problema a la ciutadania on nosaltres pensam que no n’hi ha, o
no n’hi ha d’haver i molt menys l’hem de crear des de les
institucions públiques.

Diem a l’exposició de motius d’aquesta proposició no de llei
que vàrem presentar el mes de juliol, quan s’havia començat a
parlar d’aquesta possible modificació, que la Constitució
Espanyola del 1978 assenyalava a l’article 3 que el castellà és
la llengua espanyola oficial de l’Estat i que tots els espanyols
tenen el deure de conèixer-la i el dret d’usar-la, però, i això és
important, reconeix també aquest mateix article que les altres
llengües espanyoles, com és el cas de la nostra, són també
oficials a les respectives comunitats autònomes d’acord amb els
estatuts d’autonomia, lleis orgàniques per cert. És a dir, és la
Constitució mateixa la norma fonamental i bàsica que reconeix
allò que després l’Estatut d’Autonomia ha recollit, la condició
de llengua oficial o cooficial de la llengua pròpia de la nostra
comunitat autònoma, la condició de llengua cooficial del català
com a llengua pròpia de les nostres Illes Balears.

El nostre Estatut d’Autonomia, ja a la seva versió original
del 1983, en el moment fundacional del nostre autogovern,
recollia aquesta condició de llengua oficial en el seu article 3,
que deia: “La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
tendrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial,
tots tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la i ningú no pot ser
discriminat per causa de l’idioma.”

Des de llavors, passant per altres normes com fora la Llei de
normalització lingüística a l’any 1986, la Llei de funció pública,
o el nou Estatut d’Autonomia de l’any 2007, hi ha hagut un
consens, un consens que aquest estiu es comença a rompre quan
anuncien aquesta modificació que pensam que és molt
important, l’avantprojecte de llei de modificació de la Llei
3/2007, de la funció pública, que és la segona versió d’una
primera presentada el 6 d’agost del 2011; aquesta elimina el
català com a requisit i també modifica la Llei 3/1986, de 19
d’abril, de normalització lingüística, que, per cert, també va ser
aprovada amb consens de tots els grups i que és la pedra angular
sobre la qual s’ha edificat aquest consens lingüístic al qual ens
referíem inicialment.

El primer que hem d’argumentar és que aquesta modificació
nosaltres entenem que incompleix allò a que ens obliga l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears, en el seu article 4, que és molt
clar: “La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tindrà,
juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial. Tots
tenen el dret de conèixer-la i d’usar-la, i ningú no podrà ser
discriminat per causa de l’idioma.” I encara més: “Les
institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial
dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per
assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que
permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als
drets dels ciutadans de les Illes Balears.”

A l’article 14, en el punt 2, fa referència específica a les
administracions públiques quan diu que “Tots els ciutadans
tenen dret que les administracions públiques de les Illes Balears
tractin els seus assumptes de forma ...” -no, perdonin- “Els
ciutadans de les Illes Balears tindran dret a dirigir-se a
l’Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol de les
dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua
utilitzada.” Aquest és molt més clar fins i tot.
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Amb aquests articles l’Estatut pretenia deixar, pretén deixar
en peu d’igualtat les dues llengües cooficials, un mandat, com
hem dit abans, constitucional, existeix el dret de conèixer i usar
la llengua, el dret que tindrà tot ciutadà de ser atès en la llengua
catalana quan s’adreci així a l’administració, i això, senyores i
senyors, només és possible si garantim que tot el personal de la
comunitat autònoma coneix per igual les dues llengües
cooficials.

Amb aquesta modificació ens fem una pregunta: com es
pretén preservar el dret dels ciutadans a ser atesos en català?
Com podran evitar un tracte discriminatori, que l’Estatut
prohibeix expressament, envers qui empri la llengua catalana si
l’administració no estableix el coneixement d’aquesta llengua
com a un requisit? Si s’elimina aquest requisit deixarà de ser un
idioma d’ús normalitzat dins l’administració. La previsió de
l’article 14 només es pot garantir, per tant, si el personal coneix
les dues llengües cooficials.

No només això, l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic obliga,
en el seus articles 54 i 56, a entendre en qualsevol dels idiomes
cooficials en el territori on aquests ho siguin. I això vostès ho
intenten salvar, o s’intenta salvar a la modificació que s’ha
proposat, a l’exposició de motius, quan diu que “a conseqüència
d’aquestes normes el procés educatiu de les Illes Balears
garanteix un elevat nombre d’aspirants potencials a
l’administració que poden assegurar el dret de lliure elecció de
llengua cooficial per part de la ciutadania, de manera que ja no
és imprescindible exigir com a requisit tenir un determinat
nivell de català”. Vostès pressuposen que tots els funcionaris
que obtindran plaça a les Illes Balears seran nascuts a les Illes
Balears i hauran passat pel sistema educatiu de les Illes Balears,
jo crec que ho estan deixant tot a la casualitat, estan deixant un
dret dels ciutadans reconegut en el nostre Estatut a la casualitat.
I encara més, m’explicaran com podrà transcriure una acta un
funcionari, un secretari d’un ajuntament quan la sessió plenària
transcorri en mallorquí si no li han demanat com a requisit que
conegui el català?

Per tant, i d’alguna manera resumint aquests primers
arguments, l’Estatut estableix unes obligacions que les
institucions de les Illes Balears, Govern i Parlament ho són, han
d’acomplir, garantir l’ús normal i oficial dels dos idiomes,
prendre mesures necessàries per assegurar-ne el coneixement
creant les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de
les dues llengües quant als drets dels ciutadans d’aquestes illes.

Modificar la Llei de funció pública i la Llei de normalització
lingüística de les Illes Balears en el sentit que pretén el Govern,
d’acord amb l’avantprojecte que existeix, vol aprofitar per
modificar també la Llei del 1986, de 29 d’abril, de
normalització lingüística, i això és un altre punt greu. Una llei
del 1986, una llei que acomplirà el proper mes d’abril 26 anys,
una llei aprovada amb un govern d’Aliança Popular, una llei que
desenvolupava l’article 83 d’aquell primer Estatut
d’Autonomia, per tant més d’un quart de segle de consens
lingüístic que se’n pot anar en orris.

En la lògica d’aquest consens que ha de rompre, la
introducció del coneixement de la llengua catalana, com a
requisit d’accés a la funció pública i de provisió de llocs, es va
produir a través d’una modificació de la Llei de funció pública
a l’any 1996, un govern del Partit Popular, per cert, que segui

sent fidel al consens lingüístic. Abans havia actuat primer, com
a mèrit, en el procediment de provisió de llocs de feina i després
en el procediment de selecció de personal; en aquesta matèria
s’havia avançat amb una aprovació que atenia també la situació
de normalització lingüística del carrer, de la ciutadania.
Comença a actuar com a requisit l’any 1996, per tant perquè
aleshores la ciutadania ja tenia al seu abast possibilitats més que
suficients per assolir els nivells mínims exigits i aquests van
anar augmentant únicament en la mesura que eren també
assolits per la nostra joventut en el marc de l’educació pública.

L’establiment del requisit del coneixement de la llengua
catalana pel funcionariat, per tant, té empara en moltes raons i
crec que totes elles positives per a la ciutadania. En primer lloc,
és una mesura de garantia per a l’ús normal i oficial dels dos
idiomes, en la mesura que el coneixement del castellà és un
deure constitucional, cert, el coneixement del català, en canvi,
també ha de ser un deure dels servidors públics com a única
mesura de garantia per a l’ús normal i oficial dels dos idiomes
-record que això ja ho hem dit a l’Estatut d’Autonomia com a
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic ho contemplen. És, en segon
lloc, una mesura necessària per assegurar el coneixement dels
dos idiomes per part dels servidors públics, l’única manera de
garantir aquest aspecte. D’altra banda, únicament, sense
demanar el requisit, únicament s’assegura el coneixement del
castellà, que és un deure constitucional, com hem dit. En tercer
lloc, és una mesura que crea condicions que permeten arribar a
una igualtat plena de les dues llengües, també a l’àmbit de
l’administració pública, i sobretot pel que fa referència al dret
dels ciutadans de les Illes Balears. Únicament si els servidors
públics han d’atendre els ciutadans coneixen les dues llengües
es podrà arribar a una igualtat plena i es podrà garantir als
ciutadans l’atenció en la llengua que desitgin, el contrari, i és
important, suposa una desigualtat, contrària a l’esperit i a la
lletra del nostre Estatut d’Autonomia i m’atreviria a dir que a
l’esperit de la Constitució Espanyola.

Per garantir tot això, actualment l’article 50 de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de les Illes Balears,
estableix en el punt 1.f), com a un dels requisits generals
d’accés a la funció pública, acreditar el coneixement de la
llengua catalana que es determini reglamentàriament, respectant
el principi de proporcionalitat i adequació entre el nivell i les
funcions corresponents.

L’exigència del coneixement de la llengua catalana als
funcionaris de l’administració de la comunitat autònoma, per tal
de garantir els drets lingüístic dels ciutadans de les Illes Balears,
ha estat considerada conforme a dret per sentències de la Sala
Contenciosa Administrativa del Tribunal de Justícia de les Illes
Balears que és molt clarificadora: “Naturalmente, en las
administraciones públicas de las Illes Balears es preciso que
quede garantizada la capacitación lingüística del personal a su
servicio y esa capacitación comprende la acreditación del
conocimiento de la lengua catalana, razón por la que debe
exigirse tal acreditación en los procesos de selección y/o
provisión de plazas en la función pública”, Sala
Contenciosoadministrativa, el Tribunal Superior de les Illes
Balears, 23 de febrer del 2010, sentència 142/2010.
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La llei, senyores i senyors, no cal modificar-la, el Govern
pot determinar reglamentàriament quin és el nivell de català que
s’ha d’exigir, poden establir un mínim; tenen capacitat per fer-
ho sense haver de canviar la llei, i si troben que ho han de fer ho
facin, poden davallar el nivell si vostès creuen que això és el
millor, nosaltres, en aquest sentit, pensam que no pertoca però
evidentment ho poden fer. Però no eliminin el requisit,
compleixin l’obligació estatutària de protegir la llengua pròpia
d’aquestes illes, que és patrimoni de tots.

Vostès varen aprovar l’any 2007 l’article 124.1.g) de la
mateixa llei de funció pública, que el personal funcionari al
servei de l’Administració de la comunitat autònoma té el deure
de conèixer les llengües oficials al nivell que es determini
reglamentàriament, i facilitar als ciutadans i a les ciutadanes
l’exercici del dret d’utilitzar-les en les relacions amb
l’Administració autonòmica. El que plantegen ara és una passa
enrere respecte de tota aquesta evolució legislativa que hem
explicat. El compliment d’aquesta obligació, que està a l’abast
de qualsevol ciutadà de les Illes Balears i molt especialment de
la nostra joventut, que coneix les dues llengües gràcies al
sistema educatiu, les utilitzin o no, no és més que complir les
obligacions establertes a l’Estatut d’Autonomia. Estan rompent,
per tant, el consens que existia des de l’any 83 i des de l’any 86.

No entrin en la dinàmica de rompre els consensos bàsics
sobre els quals es va edificar el nostre autogovern, no cometin
aquesta injustícia històrica que representa aquesta modificació
que ara plantegen. No vulguin continuar emprant la llengua com
una arma partidista, és un patrimoni de tots i aquest govern
hauria de governar per a tots i no només per a una part. Superin
el provincianisme de considerar la llengua pròpia de les Illes
Balears com una llengua secundària. El 2007 estiguérem
d’acord en aquest nou Estatut d’Autonomia que aprovàrem, i
allà deixàrem ben clarament escrit a l’exposició de motius...

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Cosme Bonet, per favor.

EL SR. BONET I BONET:

És el darrer. “La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
i la nostra cultura i tradicions són uns elements identificadors de
la nostra societat, i en conseqüència són elements vertebradors
de la nostra identitat”. No es desdiguin ara d’aquesta contundent
afirmació, no tirin per terra 30 anys d’avanços i 30 anys de
consens.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara torn de fixació de posicions. Pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
aquesta iniciativa es va redactar en el context d’un primer
avantprojecte de modificació de la Llei de la funció pública en
el qual es proposava que el català deixés de ser un requisit i
passés a ser un mèrit per accedir a la funció pública. 

Qui ho havia de dir, emperò, que aquell primer avantprojecte
n’amagava un altre de molt més dur, molt més radical contra la
llengua pròpia, contra la llengua del país, contra el català?
Aquest avantprojecte no modifica una llei, sinó que en modifica
tres, i de manera molt especial la Llei de normalització
lingüística, que va establir un marc estable i de consens en el
tractament de les llengües oficials. Per açò resulta inadmissible
el trencament unilateral d’aquest consens lingüístic modificant
no només del text sinó traint l’esperit de la Llei de
normalització lingüística, amb la intenció evident de degradar
l’oficialitat de la llengua catalana i la seva condició de llengua
pròpia de les Illes Balears. 

L’avantprojecte no només modifica la Llei de normalització
en alguns dels seus articles, sinó que l’altera substancialment,
totalment, canvia l’objectiu bàsic de la Llei de normalització
lingüística, fent que aquesta deixi de ser una llei per la
normalització en el coneixement i l’ús de la llengua catalana per
ser una llei de gestió dels drets lingüístics dels parlants de dues
llengües, de la llengua catalana i de la llengua castellana. I ho fa
com si aquestes dues llengües estiguessin en una situació
d’igualtat, i no és així, no és així sociolingüísticament. El català
no té un ús habitual en els mitjans de comunicació, ni en el
cinema, ni a l’administració de justícia, ni a la televisió, etc.,
etc. 

El meteoròleg diria, pronosticaria la climatologia; el metge
pronosticaria, pronostica la salut; i el lingüista, el sociolingüista,
pronostica el clima i la salut de la llengua. La Universitat de les
Illes Balears, tots els lingüistes de la Universitat de les Illes
Balears, estan d’acord a afirmar que qualsevol desprotecció de
la llengua catalana suposarà un retrocés en el seu coneixement.
Un d’aquests lingüistes diu que les dificultats que entrebanquen
la llengua catalana en el procés de recuperació són diverses, són
moltes, però en destaca moltes: una, la intensitat dels canvis
demogràfics, que han fet créixer notablement la proporció de
població d’origen alAlòcton; i, una altra, la regulació de
l’oficialitat de la llengua catalana, que afavoreix la construcció
d’un context social en què legalment i de fet ocupa un caràcter
secundari i prescindible, i subratll secundari i prescindible
perquè és allà on el Partit Popular sembla que vol seguir
aprofundint per fer la llengua catalana més secundària, més
prescindible; i segueix: “...tant en la representació que se’n fa
per part de la població autòctona com de la població alAlòctona”,
i acaba: “L’encavalcament d’aquest dos factors, juntament amb
altres que aquí no consideram, fa que la continuïtat del català
com a llengua de les Illes Balears es trobi en perill a curt
termini, sobretot si des de les institucions no es prenen mesures
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adequades per redreçar aquest procés de canvi”. Revista Lluc de
desembre del 2011, i en aquest cas signa l’article o el treball el
filòleg Joan Melià.

Deia que no està en una situació d’igualtat, tampoc
jurídicament. Els ciutadans de les Illes tenen el deure de
conèixer la llengua castellana, però no tenen el deure de
conèixer el català. No cal demanar requisit de castellà per
accedir a la funció pública, perquè el requisit del castellà ja
s’estableix a la Constitució Espanyola. 

I, en tercer lloc, tampoc no és una situació d’igualtat perquè
el català és la llengua pròpia d’aquest país. Jo crec que hem de
destapar i descobrir, ja d’una vegada, que açò és realment el que
molesta al Partit Popular. Vol dir que en una situació d’igualtat,
si fos possible, si fos real, sociològicament i jurídicament, el
català, com a llengua pròpia, ha de ser la llengua d’ús per
defecte. Qui atén ha d’iniciar la conversa en una llengua, no ho
pot fer en dues, ha d’iniciar en una; a qualsevol país normal és
la llengua pròpia del país. En el funcionament intern i regular
s’ha de funcionar en un idioma, i en qualsevol país normal és en
la llengua pròpia del país, independentment dels drets lingüístics
que qualsevol ciutadà pot utilitzar i reclamar que sigui atès o
que li sigui entregada tal documentació en una altra de les
llengües oficials, la castellana en aquest cas.

La qüestió central és, per tant, molt més senzilla. Es legisla
en contra de l’afirmació estatutària de la llengua pròpia, per fer
d’açò, per fer del fet de la llengua pròpia, un fet pràcticament
anecdòtic. I es legisla en contra del coneixement i l’ús de la
llengua catalana, es legisla clarament en contra dels
catalanoparlants. L’únic argument del Partit Popular per a la
defensa d’aquesta actuació és el programa del Partit Popular. El
programa diu que no apujarà impostos; els apuja. Diu que
transferirà promoció turística; no la transfereix. El programa diu
que eliminarà el català com a requisit, però no diu que
modificarà la Llei de normalització lingüística, no ho diu, no ho
diu, no ho diu enlloc, però el Partit Popular opta per introduir i
canviar la norma en lloc d’anar a cercar excepcions que facin
que la norma continuï forta i continuï vàlida i formi part del
consens lingüístic d’aquesta comunitat autònoma. 

Aquest és un avantprojecte ideològic, és una opció
clarament ideològica, però també biogràfica, sí, biogràfica, que
romp amb la ideologia del Partit Popular que lloava el consens
assolit per la Llei de normalització lingüística. I biogràfica vol
dir que persones concretes del Partit Popular arrosseguen el
conjunt del partit pel camí de la irracionalitat i l’odi contra la
llengua catalana. Tant és així que utilitza la Llei de funció
pública per actuar fins i tot en la modificació dels criteris
toponímics; és a través d’una llei de la funció pública a través
de la qual es vol permetre que una ciutat, Maó, tengui
oficialment el topònim Maó-Mahón, a no ser que hi hagi altres
varietats que ara no vénen tampoc al cas. Però algú podrà
explicar a les generacions futures que es canvia la toponímia, es
canvia una llei de normalització lingüística a través d’una llei de
la funció pública? Bé, forma part de la racionalitat del Partit
Popular.

No hi ha cap dubte que donam suport a aquesta proposició
no de llei, que el que pretén és una cosa tan senzilla com
garantir que la llengua pròpia d’aquesta comunitat tengui un ús
normal, tengui un ús normal com preveu l’Estatut d’Autonomia
de les Illes Balears que vostès, el Partit Popular, també van
estalonar i hi van donar suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio per un temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El primer de tot el que vull dir
és que és rotundament fals que el Partit Popular estigui en
contra de la llengua pròpia d’aquestes illes, és rotundament fals
que el Partit Popular no estimi la llengua pròpia d’aquestes illes,
i és rotundament fals tot el que s’ha dit en relació amb la falta
de sensibilitat que pot tenir el Partit Popular en relació amb la
nostra llengua. Tot el contrari, nosaltres consideram que amb
aquesta modificació normativa el que feim és contribuir que la
nostra llengua sigui més estimada. Nosaltres el que volem, fora
d’imposar i fer que l’aprenentatge de la nostra llengua sigui
considerat com una càrrega o com una cosa negativa, sigui com
un mèrit, sigui com un premi i sigui un estímul per a les
persones i que per tant sigui un incentiu per a l’aprenentatge
d’aquesta llengua que els membres del Partit Popular estimam.

Però, a més, feta aquesta presentació d’aquesta fixació de
posició, vull explicar d’una manera clara -i tanta sort que a més
després així s’ha assenyalat-, escoltin, vostès, i dic els membres
de l’oposició, són els responsables que s’estigui produint
aquesta agitació social, i em permetran que els ho digui.
Nosaltres ens vàrem presentar amb un programa electoral amb
el qual no vàrem enganar ningú. Nosaltres vàrem fer una
proposta negre sobre blanc dient que modificaríem les normes
necessàries per tal que el català fos un mèrit i no un requisit en
l’accés a la funció pública. Per tant és que no hem enganat
ningú, no hem enganat els destinataris del dret de sufragi actiu,
que són els ciutadans i els electors, i tampoc no hem enganat els
destinataris del dret de sufragi passiu, que són aquelles persones
que es presenten sota el braç amb un programa del Partit
Popular. És que estava de manera clara, explícita i no
interpretable sobre un programa electoral que, per tant, per a
nosaltres és absolutament important perquè va rebre el suport
majoritari d’aquesta ciutadania. I a més va ser suficientment
explicat a la campanya electoral, i a altres aforaments que jo
crec que han estat molt importants el Partit Popular ha tengut
l’oportunitat d’explicar quina seria la reforma per accedir a la
funció pública, i nosaltres vàrem detectar que aquesta proposta
tenia el suport majoritari de la ciutadania.
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Altra cosa és que vostès hagin de tergiversar aquestes
modificacions dient que el Partit Popular es carrega la llengua
catalana. Evidentment si vostès van i agiten la població
d’aquesta manera hi haurà una contesta, però són vostès els
responsables d’aquesta agitació, no el Partit Popular. Per tant els
irresponsables, permetin-me que els ho digui, són únicament
vostès.

Miri, nosaltres creim que la realitat jurídica i social a la
nostra comunitat autònoma afortunadament ha canviat. La
implantació del català a la nostra societat no té res a veure amb
la que hi havia els anys vuitanta. Avui els ciutadans de les Illes
aprenen aquí, estudien aquí, a les nostres illes, aprenen el català,
aprenen la nostra llengua, aprenen les dues llengües oficials, i
això és fomentar l’ús normal de les dues llengües, de les dues
llengües oficials, per molt malament que sembli a qualcú que
està assegut en aquesta cambra parlamentària.

Miri, han de ser també conscients que la majoria dels
funcionaris que accedeixen a la funció pública són persones
d’aquí, de les Illes Balears, per tant són persones que tenen
clarament acreditat el seu coneixement de les dues llengües. Per
què no s’exigeix a una persona que certifiqui que sap llengua
castellana?, perquè aquesta persona aprèn llengua castellana en
la seva educació; idò pel mateix motiu no s’ha d’exigir a una
persona d’aquí, de les Illes Balears, el seu coneixement de la
llengua catalana perquè aquesta persona es forma aquí, a les
Illes Balears, i per tant està més que acreditada la seva formació
en llengua catalana. Fer el contrari és discriminar, és
discriminar. Si només demanam l’exigència d’una llengua
estam discriminant l’altra. Per tant, insistesc, creim que aquesta
no és la manera de fer normes de coneixement de la nostra
llengua i d’accedir a la funció pública.

Però, a més, també ens xoca moltíssim perquè tant des del
Partit Socialista, sobretot, també des del PSM però sobretot des
del Partit Socialista, que curiosament a l’exposició de motius va
fer referència a l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia, apartat
tercer, però no a l’apartat segon; tanta sort que ara ha rectificat
el Sr. Boned i efectivament també ha fet referència a l’apartat
segon de l’Estatut d’Autonomia, on es diu que tots tenen dret a
conèixer-la i a utilitzar-la, i ningú no podrà ser discriminat per
raó de l’idioma. I la meva pregunta és: què passa amb una
persona que ve de fora de les nostres illes i no sap el nostre
idioma?, què passa amb aquesta persona? No pot accedir a la
funció pública?, no hi pot accedir? O sigui, aquesta persona
quan arriba a les nostres illes s’ha de trobar amb una funció
pública que li pega una portada i li diu “no, primer aprengui la
nostra llengua i després podrà fer feina a l’administració
pública”? Vostè diu que sí?, idò jo dic que no. Nosaltres pensam
que no, nosaltres pensam que això és discriminar, i nosaltres
pensam que aquesta persona ha de ser persuadida, ha de ser
estimulada i se li ha de dir: “Vostè, de Madrid, d’Andalusia,
d’Astúries, és benvingut a la nostra comunitat autònoma perquè
vostè és un bon professional, perquè vostè és un doctorat o
perquè vostè té una especialització importantíssima com a
arquitecte, com a..., no ho sé, com a metge; per tant vengui a fer
feina aquí a la nostra administració pública i després nosaltres
farem tot el possible perquè aprengui la nostra llengua”. I ho
farem i li direm: “Si vostè vol tenir una millor posició dins
l’administració pública li donarem un premi i li donarem mèrits,
i tendrà més punts per poder ascendir de categoria”. 

Aquesta és la manera de poder fer feina a una comunitat
plural com són les Illes Balears, i aquesta és la idea que té el
Partit Popular, i nosaltres ho hem promès i ho farem, perquè és
una promesa però també perquè la realitat jurídica ha canviat.
Escoltin, no he sentit ningú parlar d’una norma..., no, més que
una norma un posicionament del Tribunal Constitucional que és
un abans i un després, i faig referència a la Sentència del
Tribunal Constitucional 31/2010, en referència al recurs
d’inconstitucionalitat de l’Estatut de Catalunya, en què es diu
que llengua pròpia no és igual ni sinònim de llengua preferent
ni prioritària. És a dir, que nosaltres tenim que la llengua pròpia
de les Illes Balears és el català, propi de les Illes Balears; això
no significa que sigui prioritari a la llengua castellana, perquè
aquí, a les Illes Balears, són cooficials, per tant són oficials les
dues llengües, la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, i
la llengua castellana. Per tant tot allò que sigui fer que una
llengua sigui prioritària, no pròpia, prioritària, a l’altra, és
imposar una a l’altra i per tant el Tribunal Constitucional d’una
manera clara, concretament li diré que en el fonament jurídic
14, diu que això és inconstitucional.

Per tant crec que la realitat jurídica està canviant, no només
la social i la cultura, que afortunadament, insistesc, la
implantació de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
és una realitat avui a la nostra comunitat autònoma i per tant no
és cap problema, i també crec que és molt positiu que es doni
per normalitzada aquesta situació en el que fa referència a
l’accés a la funció pública. Evidentment s’ha de continuar amb
el foment de la nostra llengua, de la nostra cultura, a través de
la nostra educació i a través de la nostra activitat política, però,
insistesc, quant a l’accés a la funció pública, aquelles persones
d’aquí, de les Illes Balears, ja la coneixen, per tant no hi ha cap
problema, i aquelles persones que vénen de fora nosaltres no
estam d’acord, si són els millors professionals, a dir-los que no
poden venir a fer feina només perquè no saben parlar català,
perquè vivim a un estat en què tots som iguals, i ho diu la
Constitució, davant la llei i per tant no es pot discriminar per raó
de llengua. I estic convençut, Sr. Boned, que dins el seu partit
n’hi ha més d’un que pensa com jo, eh?, n’hi ha més d’un, més
d’un i de dos i de tres, i si no a Sevilla ho hagués consultat i
estic segur que més d’un li hagués dit que el Partit Popular va
bé i que vostès van malament.

I també vull fer..., només per acabar, Sr. President, perquè
es diu que, efectivament, hi ha uns drets lingüístics que són
drets de les persones, no de les llengües. Aquí el dret és del
ciutadà, no de la llengua. Bé, idò efectivament tothom té dret a
ser atès en la llengua que vulgui, i per això el Govern de les Illes
Balears preveu que serà requisit el català en l’accés a la funció
pública docent; accés a llocs de facultatiu superior escala
humanística de ciències socials, especialitat d’assessorament
lingüístic; llocs d’informació i d’atenció al públic, això també
serà un requisit. I després es preveu una clàusula residual que
seran llocs que per característiques especials, sigui necessari
acreditar el coneixement de la llengua catalana.
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Per tant, creim que és una norma sensible amb la nostra
llengua, sensible amb tots els ciutadans i que a més, sobretot és
una proposta que el nostre partit va oferir a la ciutadania i que
la ciutadania li va donar el seu suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Vol fer ús de la paraula per contradiccions
el grup proposant durant cinc minuts.

EL SR. BONET I BONET:

El Sr. Rubio m’ha parlat de Sevilla i del meu partit. Escolti,
dins el meu partit hi ha gent que pensa diferent, dins el Partit
Popular és possible que no hi hagi ningú que pensi diferent,
perquè se’n van o els treuen a fora. La veritat és que em pareix
un argument tan magre aquest, em pareix tan magre que crec
que és increïble que l’empri aquí.

L’ús de la llengua és un dret reconegut per la Constitució i
per l’Estatut d’Autonomia. I no se sorprengui que la gent surti
al carrer a reclamar-ho. Només faltaria! Vivim en una
democràcia, la gent té dret a presentar 10.000 alAlegacions si les
vol presentar i a posar una pancarta al carrer, si vol. Vivim en
una democràcia, em sap greu, però convé que ho recordem.

Ha dit moltes coses, però la veritat és que crec que
s’aguanten molt poc. Ha dit que volen promocionar
l’aprenentatge de la llengua amb aquesta modificació. Idò
només amb l’anunci que s’ha fet, ja enguany han baixat les
matriculacions en cursos d’aprenentatge de la llengua catalana.
Això ho sabia? Consulti-ho i veurà com és així. Per tant, estan
aconseguint l’efecte contrari, contrari, contrari, contrari del que
ha dit, Sr. Rubio, contrari del que ha dit!

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Silencio, por favor.

EL SR. BONET I BONET:

Miri per on! Vostès tenen un argument únic de quita y pon,
l’empren segon convengui i segons no. Ho duim al programa,
ho duim al programa. Deien que no apujarien imposts i el
primer que ha fet el Sr. Rajoy ha estat apujar els imposts. Per
favor! És un argument de quita y pon que no s’aguanta per ell
mateix.

Ens obliguen a parlar de per què és necessari tenir mesures
en favor de la llengua pròpia d’aquestes illes. Li hem de
recordar la Carta Europea de les Llengües Minoritàries, per
exemple? Fins i tot el dret internacional protegeix les llengües
minoritàries. Hem de tornar argumentar per què és necessària
una llei de normalització lingüística?

Senyores i senyors, tot això és per garantir un dret ciutadà.
I amb aquesta modificació vostès estan creant una
discriminació. És una llei discriminatòria i s’ha d’afirmar així
de contundent. La modificació que vostès estan plantejant de la
Llei de funció pública és una modificació que crea una
discriminació, posa el dret hipotètic d’un opositor a la funció
pública per damunt del dret d’un ciutadà a ser atès en la llengua
que vulgui. I això ho diu l’Estatut d’Autonomia, ho diu la
Constitució i ho diu la sentència del Tribunal Constitucional,
que vostè ha llegit en diagonal. Tribunal Constitucional: “según
los magistrados, las administraciones públicas no pueden tener
preferencia por ninguna de las dos lenguas cooficiales, -
correcte- y el ciudadano debe poder elegir la lengua en que se
comunica con los poderes públicos en perfecta igualdad de
condiciones”. Com la garantirà sense fer el requisit? No la
garantiran, senyors, no la garantiran!

Vostè ha afirmat que tota la gent que es presenti serà de les
Illes Balears, o ha fet una afirmació pareguda. No importa fer
requisit perquè tots els ciutadans de les Illes Balears ja la
coneixen i ja la sabran. Per favor! I després tot seguit em diu
que si es vol presentar un ciutadà de fora no l’hem d’obligar a
aprendre la llengua catalana, per favor!, o si un senyor anglès es
vol presentar a les oposicions a la Junta de Castellà-Lleó no li
demanaran que sàpiga castellà? És que torna ser un argument
absurd. 

Naturalment, si l’Estatut d’Autonomia diu que un ciutadà
s’ha de poder adreçar en qualsevol de les dues llengües a
l’Administració pública, això és el que han de garantir i hi ha
una mesura molt senzilla, el requisit. I si és un requisit, una
persona que prepara unes oposicions, deu ser suficientment
intelAligent per estudiar-se tot el temari de dret públic que li
toqui i també per aprendre una llengua, crec. No deu ser tan
complicat, quan tots els ciutadans de les Illes Balears podem
emprar dues i tres llengües amb tota tranquilAlitat. Vostès estan
fent de menys a tots els ciutadans de fora de les Illes Balears.
Em pareix totalment absurd una vegada més.

La veritat és que el que crec que passa amb aquesta llei, i
vostè ho ha dit, perquè l’únic argument que s’aguanta una mica
és aquest del quita y pon del programa electoral; són un govern
ideologitzat, decidit a rompre consensos, els és igual tot el que
s’hagi consensuat, els és igual la història d’aquesta comunitat
autònoma, els és igual els fonaments sobre els quals s’ha
construït el nostre autogovern. No governen per a tothom,
governen per a una part, no per a una part dels ciutadans de les
Illes Balears, per a una part de la gent que els ha votat, perquè
no tota la gent que els ha votat està d’acord amb vostès...

(Remor de veus)

Sí, sí, això ho diu vostè.

Ja acab i ho faré amb una nota humorística perquè crec que
també la podem tenir. El tema dels topònims és el ridícul més
absurd a què es pot arribar amb aquesta llei, no entenem per què
s’han ficat en aquest berenar, no ho podem entendre; saben que
fora d’aquesta comunitat autònoma ja es fa befa d’aquesta llei?
A San Cucufate, a San Baudilio, és a dir, a Sant Boi del
Llobregat o a Sant Cugat fan befa d’aquesta llei. Aquestes
obsessions pensàvem que ja havien quedat en el passat. Quin
sentit té que el nom que s’ha emprat tota la vida durant tota la
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història d’una població, ara li vulguem donar una traducció
bilingüe, quin sentit té? Dins quin cap cap, com solem dir. Seria
com si nosaltres anàssim a Navacerrada i li volguéssim posar
Comatancada o a El Pardo li volguéssim dir El Terrós, o a
Colmenar Viejo, Abellar Vell. És absurd, no és veritat? I això
és el que vostès estan aconseguint.

Jo els demanaria que s’ho repensin, sé que és impossible.
Basta sentir l’argumentació, contínuament estam amb aquesta
història, però jo insistiria en una cosa fonamental, si a l’Aliança
Popular de 1986, si al Partit Popular de 1996 eren capaços
d’arribar a consensos en matèria lingüística amb la resta de
forces polítiques, no creuen que és millor una norma aprovada
per consens, no creuen que és millor una norma amb la qual hi
estiguem tots d’acord, que una norma que el que crea és una
fractura social, quan d’aquest tema, aquest tema no és un tema
pel qual la gent discuteixi enmig del carrer? Vostès hi varen
estar d’acord en el passat, per què volen rompre ara aquest
consens social?

Jo els deman que tornin al seny, igual que han pogut
reconèixer que era necessari apujar imposts, també poden
reconèixer que no és necessari rompre un consens com el que
tenim entorn la llengua.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 2348/11.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2348/11.

3) Proposició no de llei RGE núm. 3435/11, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a projecte de llei
de funció pública.

Per acabar, passam al debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 3435/11 del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
projecte de llei de funció pública. Per tal de defensar-la té la
paraula l’Hble. Sra. Lourdes Aguiló per un temps de deu
minuts.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSSAR:

Moltes gràcies, Sr. President. Dia 27 de març de 2007 aquest
parlament va aprovar la Llei 3/2007, de la funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, actualment vigent. Poc
abans, dia 16 de març de 2007, es va aprovar la Llei 2/2007, de
cossos i escales de l’Administració de la comunitat autònoma de
les Illes Balears. I molt poc després, dia 12 d’abril de 2007, es
va aprovar a les Corts Generals la Llei 7/2007, de l’estatut bàsic
del empleat públic. 

El fet que totes tres normes es tramitassin en seu
parlamentària pràcticament en paralAlel no va impedir, de fet
més aviat va provocar, que es produïssin diferències i
disfuncions, més greus pel fet que alguns preceptes de les lleis
autonòmiques contradiuen o s’oposen a allò que disposa
l’Estatut bàsic del empleat públic i que, com a normativa bàsica
que és, preval sobre la normativa autonòmica.

A més, hem de tenir en compte també que l’entrada en vigor
de l’Estatut bàsic del empleat públic no ha estat automàtica en
totes les seves disposicions, sinó que la vigència de determinats
preceptes de l’EBEP ha quedat diferida fins que es dictin les
lleis de funció pública i les normes reglamentàries de
desplegament. 

Per tot això i atès que la Llei 3/2007 no es pot considerar llei
de desplegament de l’estatut bàsic, perquè es va aprovar abans
i no s’hi adapta totalment, determinats aspectes de l’EBEP no
han començat a vigir a les Illes Balears, com ara el que estableix
el capítol 2 del títol III, part del capítol 3 d’aquest mateix títol
o el capítol 3 del títol V.

Així les coses, és necessari i fins i tot imprescindible aprovar
una nova llei que suposi el desplegament de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic i que avanci en la professionalització i la
modernització de la funció pública en qüestions que, encara que
estiguin apuntades a la Llei 3/2007, s’han de regular amb més
profunditat. I deim que és imprescindible perquè aquesta
obligació està estipulada a l’article 6 de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, que es refereix a les lleis de funció pública i
que encomana a les assemblees legislatives de les comunitats
autònomes l’aprovació, en l’àmbit de les seves competències, de
lleis reguladores de funció pública, dictades en desplegament de
l’esmentat estatut.

Aquesta encomanda de la legislació bàsica estatal, resulta
d’obligat compliment en aplicació d’allò que disposa l’article
149.3 de la Constitució i que dóna prevalença a la legislació
bàsica de l’Estat en tot allò que les comunitats autònomes no
tenen competència exclusiva. Una obligació que l’anterior
govern va tenir clara i que va determinar l’inici d’un
procediment d’iniciativa legislativa per possibilitar que aquesta
comunitat autònoma disposi d’una llei de funció pública
perfectament adaptada a les previsions de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic. Un procediment que va passar per l’obtenció
del màxim consens i participació de tots els agents afectats. 

Conscients que la legislació autonòmica, la competència de
la qual correspon a aquest parlament, s’ha d’aplicar no només
a les administracions de la comunitat autònoma, sinó també a
les locals i insulars d’aquestes illes, es va dur a terme un
procediment participatiu i d’escolta activa en nombroses
reunions amb sindicats, amb audiència a tots i cada una de les
administracions que després podrien resultar afectades, amb
audiència dels òrgans administratius interns i externs, com
també dels organismes i les entitats del sector públic,
especialment els organismes autònoms, i totes les entitats
consultives de les Illes Balears: Universitat, Institut de la Dona,
Consell Econòmic i Social, Consell Consultiu, etc.
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Amb tot això, el Govern de les Illes Balears va aprovar un
projecte de llei de funció pública de les administracions de les
Illes Balears, un projecte molt complet que donava resposta a
les necessitats legislatives, no només de l’Administració
autonòmica, obligada a adaptar-se a l’estatut bàsic, sinó també
i molt especialment a les administracions insulars i locals; un
projecte que es va aprovar per Consell de Govern de dia 30
d’abril de 2010 i que va ser admès a tràmit per la Mesa d’aquest
parlament dia 19 de maig de 2010 i que es va publicar en el
butlletí oficial d’aquest Parlament dia 21 de maig de 2010; un
projecte de llei que constava de 203 articles, 21 disposicions
addicionals, 22 transitòries, 1 derogatòria i 5 disposicions finals.

Un projecte que, com hem dit abans i no em cansaré de
repetir, va ser fruit del consens i de la participació de tots els
agents implicats, molt especialment de totes les administracions
afectades. Un projecte que, no obstant això, va ser objecte
també d’una important tasca parlamentària que tenia com
objectiu augmentar encara més el consens assolit amb la via
administrativa, cercant constantment l’acord i la unanimitat en
tot allò que fos possible, perquè es tramitava amb la intenció
que les administracions de les Illes Balears, totes elles,
poguessin disposar d’una legislació adaptada a la legislació
bàsica estatal i suficientment completa com per donar resposta
a totes les necessitats normatives, amb vocació d’estabilitat i
ànim d’aprofundir i garantir la seguretat jurídica dels servidors
públics. Per això, la tasca parlamentària sobre el projecte de llei
també va ser importantíssima i es va perllongar en el temps,
pràcticament un any.

Finalment, i gràcies a les esmenes presentades per tots els
grups polítics d’aquesta cambra, que varen ser aprovades durant
la tramitació corresponent i en aquesta mateixa comissió, es va
assolir un text consensuat també amb tots els grups polítics.
Malauradament la legislatura va finalitzar i el projecte no va
poder ser aprovat com a llei d’aquest parlament per manca de
temps, malgrat que s’havia avançat moltíssim en la seva
tramitació i que el text final estava pràcticament enllestit, havent
assolit el major nivell dels consensos possibles en una llei
d’aquestes característiques. 

Per tot això, des del nostre grup consideram que resultaria
un malbaratament dels recursos públics no utilitzar aquest
document ni tota la feina feta, per donar compliment al mandat
de l’article 6 de l’EBEP, a què he fet referència abans i que
encomana a les assemblees legislatives aprovar lleis reguladores
de funció pública que despleguin l’estatut bàsic.

Crida molt l’atenció el fet que, en lloc d’utilitzar aquest
document com a punt de partida per dur a terme una
modificació de la Llei de funció pública necessària, en lloc
d’això  -dic- s’elabori una nova iniciativa legislativa, també per
modificar la Llei de funció pública, però de manera singular,
únicament per impedir que el coneixement de la llengua
catalana sigui requisit d’accés a la funció pública o de provisió
de llocs de treball de les administracions de les comunitats
autònomes. Una modificació singular que tanmateix no ha de
tenir cap efecte de moment, que no és necessària, perquè no hi
ha cap previsió de dur a terme ni convocatòria de selecció de
personal funcionari, ni de previsió de llocs de feina, perquè com
sabem tots, estan aturades. Una modificació que deixa de banda
qüestions importants, atès que la llei que pretén modificar, no
està adaptada, com hem dit, a la legislació estatal. I aquesta

adaptació sí que és necessària i sí que produiria efectes
immediats, si més no, efectes de seguretat jurídica a què el
Govern fa tanta referència en les respostes a les nostres
preguntes parlamentàries i que ara tenen oportunitat de posar en
pràctica i d’assegurar-la.

A parer nostre, fóra molt millor recuperar el text del projecte
de llei tramitat durant la darrera legislatura, amb la redacció
última donada després dels distints debats duts a terme en el si
d’aquesta mateixa comissió, introduint abans o després,
novament en seu parlamentària, qualsevol modificació del text
que se consideri necessari, inclosa també la modificació que ara
pretenen fer de la Llei 3/2007, en relació amb la llengua
catalana i dur-la en el Parlament i tramitar-la conjuntament en
una única tramitació.

Aquesta seria la bona manera de fer la feina, aprofitar tot
allò que s’ha fet, adaptar-lo a les necessitats actuals en allò que
pugui haver canviat, introduir les modificacions que el seu grup
consideri imprescindibles, previ debat amb la resta de grups
parlamentaris, intentar el consens amb tot allò que sigui
possible, tant de bo ho fos amb moltes qüestions, inclosa la
llengua catalana, donant compliment també a l’obligació de
l’EBEP. 

En definitiva, per això demanam a aquesta comissió que
s’aprovi la nostra proposició no de llei i que aquest Parlament
insti el Govern de les Illes Balears a recuperar l’anterior
projecte de llei de funció pública, amb la redacció consensuada
entre tots els grups parlamentaris, tramitar-lo novament com a
projecte de llei, amb les modificacions que calguin per adaptar
la nostra legislació de funció pública a l’EBEP, com també per
donar resposta a les altres necessitats legislatives que en matèria
de funció pública tenen les diferents administracions de les Illes
Balears.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posició, per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. L’actual distribució
competencial i l’ordenament jurídic vigent estableixen que les
bases de règim jurídic són competència exclusiva de l’Estat.
D’acord amb aquestes bases, contingudes a la legislació de
l’Estat, la comunitat autònoma ha de desenvolupar el règim
estatutari del seu personal funcionari i del personal funcionari
de l’administració local.
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L’Estat va aprovar una nova norma bàsica de l’empleat
públic, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de
l’empleat públic i que es publicà dia 13 d’abril i que entrà en
vigor un mes després de la seva publicació. 

Arran d’aquest canvi, ara corresponia a les comunitats
autònomes ordenar i adaptar la legislació de la funció pública
pròpia, i açò ha de ser així, siguin quines siguin les
circumstàncies i la casuística de cada comunitat autònoma.

En el nostre cas, a les Illes Balears, es produeix un fet com
a mínim curiós. El Govern del Partit Popular va impulsar i el
Parlament amb majoria del Partit Popular va aprovar una Llei
de la funció pública de les Illes Balears, el 27 de març de 2007,
o sigui 14 dies abans de l’entrada en vigor d’una nova norma
bàsica que obligava a la resta a adaptar-s’hi. És més, la Llei
3/2007 de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears, entrava en vigor tres mesos més tard, o sigui quan
el context jurídic bàsic ja havia canviat. Açò feia que la llei
autonòmica fos una llei obsoleta abans d’iniciar el seu
recorregut.

Així les coses, tenim una llei bàsica, l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, que no pot desplegar-se en alguns aspectes i
que per tant, no han entrat en vigor, perquè la llei autonòmica
no els aborda ni desenvolupa. Calia, cal una nova llei que posés
al dia la legislació autonòmica de la funció pública, i el Govern
progressista del mandat 2007-2011 va fer la feina. Va proposar
una nova llei balear de la funció pública, actualitzada, moderna,
que permetia avançar en la professionalitat i la modernització de
la funció pública i que, a més, naixia amb una voluntat
integradora. Volia ser la Llei de la funció pública de totes les
administracions públiques dins l’àmbit territorial de la
comunitat autònoma. Però la iniciativa es va troncar en procés
parlamentari, on el mateix Partit Popular que havia comès la
irresponsabilitat d’impulsar una llei obsoleta, de posar en
funcionament un producte en mal estat, optava per posar
obstacles i dificultats a la seva aprovació al final de la
legislatura.

Així idò vivim en pecat, vivim regits per una llei obsoleta,
vivim amb una llei que no compleix la llei, que no compleix
amb la funció per la qual s’ha creat. I curiosament aquesta
jugada poc responsable d’impedir per qüestió de temps que
s’aprovés una llei necessària, la va protagonitzar el mateix
exconseller i responsable que va impulsar aquell pecat, el Sr.
Rodríguez i Barberá. Aquell que defensava la seva esmena de
devolució i ho feia citant a Campoamor i el cristall dels colors.
Deia ell: “en esta vida fugaz nada es verdad ni es mentira, todo
es según el color del cristal con que lo miras”. Campoamor
també va ser matemàtic i diputat i no hagués tolerat tal
irresponsabilitat numèrica, el dos sempre va darrera l’u. Per
cert, el poema no diu “en esta vida fugaz”, diu “en este mundo
traidor”. Supòs que la fugacitat de la seva llei de la funció
pública el va trair. Açò sí, Campoamor també va ser governador
civil.

Així idò, en este mundo traidor, nada es verdad ni nada es
mentira, todo es según el color del cristal con el que se mira.
No sé ara com ho veu qui ha de vetllar pel desenvolupament de
les lleis de l’Estat.

En definitiva, sigui la llei de l’anterior govern, sigui la llei
fugaç, és evident que és necessària una llei que estigui d’acord
amb l’Estatut bàsic de l’empleat públic i que desenvolupi
aquells aspectes que li correspon desenvolupar, una llei que faci
front a les mancances i contradiccions actuals a l’àmbit de la
funció pública. 

És per tot açò que donarem suport a aquesta iniciativa del
Partit Socialista Obrer Espanyol de recuperar l’anterior projecte
de llei de funció pública per adaptar la legislació balear a
l’Estatut bàsic, un projecte de llei que té la virtut del diàleg i
d’un gran consens entre els grups parlamentaris. Però també he
de dir que donaríem suport a la iniciativa si no s’hagués referit
a l’anterior projecte de llei i ens proposàs un nou text o es
proposàs que s’iniciés l’elaboració d’un nou text, perquè no
hem de desenfocar l’objectiu i aquest és molt clar, tenim lleis
justes i coherents, però també hem de tenir lleis que siguin útils,
i l’actual està retallada d’utilitat en alguns aspectes que tenim el
deure, tots els grups parlamentaris, de promoure i de solucionar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Francisco Mercadal, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Bé, sembla ser que pel que
es desprèn de la proposició no de llei presentada pel Grup
Parlamentari Socialista, encara no han tengut temps de digerir
la derrota electoral del passat 22 de maig i el lloc que els
ciutadans els tenia reservat per als propers quatre anys. No
passin pena que encara queda un poc més de tres anys perquè
prenguin consciència. 

Vostè parla d’un text consensuat durant la passada
legislatura que no va ser poder aprovat per manca de temps. En
aquest sentit li he de dir, Sra. Aguiló, que això no és en cap cas
així. El nostre grup parlamentari, en sessió plenària de data 2 de
novembre de 2010, un parell de mesos abans que els ciutadans
els traguessin del Govern, qui en aquell temps era diputat del
Grup Parlamentari Popular, avui delegat del Govern, el Sr.
Rodríguez, va presentar una esmena a la totalitat de devolució
del projecte de llei de funció pública de les Illes Balears,
esmena a la totalitat de devolució, no sembla ser que hi hagués
gaire consens.
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No només això, sinó que el CES, el Consell Econòmic i
Social, va fer fins a nou observacions, nou observacions al text,
i vostès no varen fer cas a cap ni una de les recomanacions que
va fer el CES. I a això vostès li diuen un text de consens. Un
text, el que vostè invoca, farragós, amb disposicions pròpies
d’un reglament més que d’una llei. I és que vostès ja tenien el
convenciment que les eleccions no arribarien bé per als seus
interessos i volgueren ficar tot a la llei, tot el possible. Però és
que el seu projecte de llei havia d’anar destinat a regular allò
que l’Estatut bàsic de l’empleat públic va deixar expressament
per a l’entrada en vigor de la normativa autonòmica, específica,
i el seu text incloïa articles innecessàriament repartits que ja
eren a l’EBEP. Per tant, una tècnica legislativa que deixava
bastant, bastant que desitjar. Algun dels articles que hi havia en
el seu projecte de llei eren contraris als disposats al text
superior, com és el cas de la representació sindical. No sabien
vostès com havien de quedar bé amb tothom i si feia falta ens
botam el que diu l’EBEP i aquí no passa res, aquí pau i desprès
glòria.

D’una altra banda, la seva llei no feia cap menció a la seva
suposada voluntat de voler aprimar l’administració com a
símbol d’austeritat. Això era, com moltes vegades passa a les
polítiques socialistes, pur màrqueting, sense cap trasllat a la
realitat, pura façana, o, com bé diu la cançó, parole, parole,
parole. El seu projecte de llei lluny d’aprimar l’administració o
de reduir la despesa, preveia la creació de nombrosos òrgans i
comissions absolutament innecessàries. El seu text se centrava
únicament en l’Administració autonòmica i deixava de banda
els consells, aquells consells que el seu company de partit, Sr.
Pons, tant i tant va defensar ahir en comissió i avui mateix, i
també els ajuntaments, fins i tot, i el que era més greu, amb
desconeixement de quin era el repartiment de les competències
entre les distintes administracions. El seu projecte de llei no
donava resposta a les circumstàncies professionals dels
funcionaris i en lloc de crear expectatives d’ascens i de progrés
personals els castigava en determinades situacions. El seu
projecte de llei no deia el mateix en la versió en castellà que el
que deia en la versió en català, cosa absolutament insòlita.

Miri, Sra. Aguiló, el Consell de Govern va aprovar el passat
23 de desembre de 2011 les línies generals del Pla estratègic en
matèria de funció pública per a la racionalització i
professionalització de l’administració de la comunitat
autònoma, per millorar les condicions de treball del seu
personal. Es tracta, entre d’altres qüestions, que una vegada feta
la reorganització de l’estructura de la comunitat autònoma de les
Illes Balears i l’adaptació corresponent dels recursos humans a
la nova estructura, s’ha observat que en determinades unitats
administratives pot haver-hi llocs de treball amb les mateixes
funcions o de molts semblants, mentre que a d’altres tal vegada
hi manca personal per poder prestar de manera suficient els
serveis públics que tenen encomanats. Es tracta, al mateix
temps, d’impulsar les responsabilitats socials públiques amb una
planificació eficient dels recursos humans i poder així
optimitzar-los i adoptar mesures també de conciliació i igualtat.

De manera més concreta, els objectius que volem aconseguir
es poden resumir en cinc punts: el primer, adequar la dotació
dels recursos humans de l’administració de la comunitat
autònoma de les Illes Balears en l’àmbit dels serveis generals
amb la finalitat de donar resposta eficient a la necessitat de la
ciutadania en les seves relacions amb l’administració i

equilibrar les càrregues de treball als recursos humans que
siguin necessaris per prestar els serveis. Segon, millorar els
sistemes de selecció, provisió, avaluació, formació, carrera i
retribucions amb la implantació d’àrees funcionals i altres
mesures relacionades. En tercer lloc, aconseguir l’actualització
permanent de les capacitacions professionals dels empleats
públics. En quart lloc, augmentar el compromís dels empleats
públics en la millora de la qualitat del servei prestat a la
ciutadania. I, en cinquè lloc, millorar i actualitzar la normativa
relativa al personal per donar seguretat jurídica en la matèria i
fer efectiva la modernització de l’administració i l’anomenada
adaptació a l’EBEP que avui tractam.

Per tant, ja li anuncii, Sra. Aguiló, que el nostre grup
parlamentari votarà en contra de la seva proposició no de llei.
Bé, de la proposició no de llei de la Sra. Costa que li ha deixat
aquest regal enverinat, no tan sols perquè no té ni cap ni peus
sinó perquè en qualsevol cas és del tot incoherent, som a un
altre temps polític, és un temps de canvi, el temps d’eficàcia i
eficiència, temps d’ajustar l’administració a la realitat i no fer
tan sols declaracions d’intencions que després no es traslladen
a la realitat. No passi pena, el Govern tendrà el suport del grup
parlamentari per dur a terme el desenvolupament de la Llei de
la funció pública.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Aguiló.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Gràcies, Sr. President. Com he dit a la meva anterior
intervenció l’adaptació de la nostra legislació a la funció
pública, a l’EBEP, és, a més d’una necessitat, una obligació
legal en aplicació del mateix EBEP i, fins i tot, constitucional,
perquè la Constitució estableix la prevalença de la normativa
bàsica estatal sobre l’autonòmica, i les disfuncions que hi ha
entre totes dues normes creen confusions i inseguretat jurídica,
perquè la gent quan llegeix la Llei de funció pública autonòmica
no sempre és conscient que pot haver-hi una norma superior que
s’hi troba en contradicció. Per tant, això crea inseguretat
jurídica, una inseguretat jurídica que s’hauria d’evitar i evitar-la
està a les nostres mans i a les mans del Govern. 

Allò que nosaltres proposam era posar fil a l’agulla ja,
utilitzant i recuperant un document molt treballat a partir del
qual es poden fer, i ho he dit també abans, les modificacions que
resultin necessàries per adaptar-les a les noves circumstàncies.
Utilitzar la tasca feta, utilitzar correctament i eficientment els
recursos públics. No demanam, amb la nostra proposició no de
llei, que s’aprovi en els termes en què va quedar redactat sinó
que es treballi sobre un document, que s’utilitzi una feina feta
i que s’avanci a partir d’aquí cap endavant per arribar a assolir
l’adaptació de l’EBEP a la nostra legislació autonòmica de
funció pública.
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Aquesta és la nostra pretensió i, en aquest sentit, agraesc el
suport del PSM que, efectivament, feia referència a dir que
donaríem suport a aquesta PNL per recuperar aquest document
o un altre que suposi la modificació de l’EBEP i la modificació
de la nostra llei per adaptar-se a l’EBEP.

De cap manera no es pot parlar que amb aquesta instrucció
que han aprovat, amb aquest pla que han aprovat per novembre
hagin donat una resposta a aquesta necessitat actual.  Iniciar un
nou procés partint de zero significa tornar a perdre tota la
legislatura i no trobar-nos amb la possibilitat de, ràpidament i
amb poc temps, donar resposta a una necessitat i a una obligació
legal a la qual, encara que siguin redundant, estam obligats.

Nosaltres amb aquesta PNL pretenem encoratjar el Govern
de les Illes Balears a recuperar la feina feta per després dur-la a
tramitació parlamentària i cercar un document de consens, un
document de consens utilitzant allò que ja s’ha consensuat amb
sindicats i amb altres administracions a les quals sí dóna
resposta, perquè no és cert que s’hagin deixat de banda els
consells insulars i ajuntaments, molt al contrari, es va treballar
molt amb aquestes institucions i precisament, respectant
moltíssim l’autonomia local, es resolien problemes de
disfuncions importants entre la normativa bàsica estatal, la local
i l’autonòmica de funció pública per conèixer també quines
serien les fonts del dret que s’haurien d’aplicar a l’hora de
regular la funció pública local; dic, idò, que aquestes entitats
tenien, per tant, una bona resposta amb el projecte presentat, una
bona part d’aquest document es podria utilitzar, facilitaria i
serviria per agilitat i seguretat jurídica la utilització d’aquest
document. Certament, hi ha altres formes perquè aquest
document arribi a la Mesa del Parlament i es debati en sessió
plenària per a la seva presa en consideració. Per tant, en el cas
que no s’aprovi aquesta proposició no de llei el nostre grup el
pot presentar i presentarà un document que discutirem en un
altre moment també en seu parlamentària.

En qualsevol cas, gràcies al PSM pel seu suport i vull
demanar, encara, que s’ho repensi el Grup Popular perquè és
una llàstima no aprofitar la feina feta i dur a terme la necessària
modificació legislativa el més aviat possible.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Idò, passam a la votació de la Proposició no
de llei 3435/11. 

Vots a favor? 5. 

Vots en contra? 9. 

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
3435/11.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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