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EL SR. PRESIDENT:

Començam la sessió de la comissió i en primer lloc es
demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Jaime Fernández sustituye a Pedro Palau.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, president. Conxa Obrador substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. 

I. Pregunta RGE núm. 66/12, de l'Hble. Diputat Sr. Nel
Martí i Llufriu del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
reorganització de la policia turística.

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en la pregunta
RGE núm. 66/12, relativa a reorganització de la policia turística.

Assisteix el Sr. José Simón Gornés Hachero, conseller
d’Administracions Públiques, acompanyat de la Sra. Núria
Riera Martos, directora general de Funció Pública,
Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis; la Sra. Irene
Duran Vadell, cap de Gabinet; i la Sra. Cristina Martínez
Torres, cap de Premsa.

Per formular la pregunta té la paraula el Sr. Nel Martí, per
un temps màxim de deu minuts. Gràcies.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller. La Llei
de coordinació de policies locals de les Illes Balears estableix a
l’article 11 una sèrie d’òrgans de coordinació, entre els quals hi
ha la Comissió de coordinació de policies locals de les Illes
Balears. També, a l’article 16, desenvolupa les funcions que
aquesta comissió de coordinació de policies locals podrà o ha de
desenvolupar.

Per altra banda el Govern de les Illes Balears va acordar
donar continuïtat a la contractació dels anomenats policies
turístics, i ho fa a més a més efectiu en els pressuposts del 2012.
Per altra banda també el Govern es compromet públicament, i
a més ho fa a les reunions amb sindicats i amb la plataforma per
a l’estabilitat dels policies turístics, a treballar per l’estabilitat.
Els comunicats oficials del Govern deien textualment que es
comprometien a establir un debat amb el sector, a reorganitzar
aquest colAlectiu, i també a redissenyar les funcions i
l’organització d’aquest cos de policia. En el mateix comunicat
es deia també que l’objectiu era millorar la situació laboral dels
policies turístics i mantenir la presència d’aquesta figura per
assegurar el manteniment de la seguretat ciutadana durant la
temporada de més afluència turística.

Fins aquí els fets. Ara les preguntes que van incloses dins la
pregunta principal que li formul. S’està treballant efectivament
en el pla d’estabilitat dels policies turístics? S’està treballant
amb els ajuntaments per tal d’integrar a les seves plantilles els
policies turístics interins com a funcionaris de carrera? Quin és
el contingut d’aquest anunci de reorganització del servei?;
aquesta reorganització passa per una reforma o una nova llei de
policia local? Tot açò es farà amb la participació, com es va dir,
dels implicats?, i es farà a través de la Comissió de coordinació
de policies locals?

Vet aquí la pregunta: preveu el conseller convocar la
Comissió de coordinació de policies locals de les Illes Balears
per abordar aquesta reorganització tal com se li ha solAlicitat
també per part dels sindicats? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, per anar precisant
algunes de les qüestions que vostè m’ha plantejat he de dir-li,
més que res perquè els altres diputats coneguin realment el
contingut de la norma en la qual ens movem, el context, que les
funcions de la Comissió de coordinació de policies locals, com
ha dit vostè establertes a l’article 16 de la Llei 6/2005, de
coordinació, són les següents, i ho dic perquè consti en acta i
perquè no se’n puguin dur equívocs.

Primer, informar sobre els projectes de disposicions generals
que es dictin en desplegament de l’esmentada llei. Segon,
proposar als òrgans competents en matèria de policia local de
les diferents administracions públiques l’adopció de les mesures
que considerin oportunes per millorar la prestació dels serveis
policials i l’homogeneïtzació dels seus mitjans humans i
materials. Tercer, informar sobre la programació de la formació
dels membres dels cossos de policia local i dels policies
auxiliars que elabori l’EBAP. Quart, exercir les funcions de
mediació i arbitratge en els conflictes entre cossos de policia
local i els conflictes interns de cada cos sempre que ho
solAlicitin l’ajuntament i els delegats de personal. I, finalment,
qualssevol altres funcions que li atribueixi aquesta llei o altres
disposicions.

En conseqüència el vull informar que no és preceptiva la
participació de la comissió per arribar a una decisió en matèria
de reorganització de la policia turística, ja que les seves
funcions són simplement d’informe i proposta i no decisòries,
no resolutives. A la comissió simplement se li ha de donar
compte, com toca i com estableix la llei, de les decisions que
s’adoptin, i la comissió, atenent el que diu el punt b) anterior,
pot fer propostes per millorar la prestació dels serveis policials
i l’homogeneïtzació dels seus mitjans humans.

En aquesta mateixa línia li he de dir que hi ha prevista una
convocatòria de sessió ordinària de la Comissió de coordinació
per a finals del mes de març, en la qual s’informarà sobre les
actuacions realitzades en matèria de policia turística, i també es
podran fer propostes sobre aquesta matèria per part dels distints
membres de la comissió. Li vull comentar que hem pogut reunir
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ja la Comissió de coordinació de Menorca, hem reunit també la
Comissió de coordinació d’Eivissa fa pocs dies, i aquesta
comissió, fixada per al mes de març, estava des de l’any passat
en el calendari que s’havia fet per part d’aquesta conselleria a
falta de concretar la data, però, com dic, serà a finals del mes de
març.

També volia comentar-li que aquesta comissió a la qual fa
esment a la seva pregunta, durant la passada legislatura 2007-
2011 el govern al qual vostès donaven suport la va convocar
només en dues ocasions, el 19 del 9 del 2008 i el 30 del 4 del
2009. Li ho dic per tal que ho tengui en compte, que nosaltres
no volem repetir aquesta dinàmica de paràlisi sinó que realment
li volem donar contingut, la volem reunir les vegades que faci
falta i volem que sigui un organisme dinàmic i un òrgan de
debat. És a dir, jo crec que dues reunions durant una legislatura
em sembla poc, i per açò m’alegra ara que vostè s’hi interessi
per tal de veure quan la pensam reunions perquè, bé, almanco
assenyala un interès que vostès a l’anterior legislatura no tenien.

En segon lloc i en relació amb la policia turística, ja ho hem
dit per activa i per passiva, però bé, més que res perquè els
companys d’aquesta sala ho puguin consultar i també pugui
constar en el Diari de Sessions i que pugui ser consultat per
tothom, per policies turístics i no turístics a les seves pàgines
web, li he de dir que, com sap, el Govern disposa d’una partida
de 3,2 milions d’euros per al pressupost d’enguany. Li he de dir
també que ja ha finalitzat el termini per a la solAlicitud de places
corresponents a l’any en curs i que aviat publicarem la resolució
definitiva d’assignació de places per municipi, i li puc avançar
-açò com a novetat- que pràcticament hem cobert la totalitat de
solAlicituds dels diferents ajuntaments.

Per tant, intenció d’aquest govern de reunir aquesta
comissió, hi és, està planificat, està previst; intenció d’aquest
govern de modificar la Llei de coordinació de policia turística,
també hi és, tal i com els consta a vostè i a la portaveu del Grup
Socialista, perquè amb diferents contactes els ho he fet saber, tot
i que sí que li vull aclarir que, tot i que la primera intenció
d’aquest govern era modificar o centrar-nos més en la
modificació a través d’una disposició única de l’accés, ens ho
estam replantejant a la vista que les feines quant a l’anàlisi de
les propostes per la qual poder afrontar una reforma global
d’aquesta llei estan avançant considerablement, i estam pensant
que potser modificant un únic punt de la llei no guanyam gaire
temps i potser ens estam plantejant la reforma global de la llei.
En açò els podré posar al dia en les pròximes setmanes per tal
que vostès n’estiguin assabentats, i la nostra voluntat de poder
arribar a consensos en aquest sentit continua també oberta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Nel Martí...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, la pregunta, lògicament, la
faig dins un context, i el context era els d’uns anuncis que havia
fet el Govern i uns compromisos que havia pres el Govern
també amb els sindicats, que el mes de febrer hi hauria unes
reunions, que hi hauria uns documents ja damunt la taula, açò
no s’ha produït, i també dins el context d’un sindicat que
demana, solAlicita que es convoqui la Comissió de coordinació,
al qual no s’ha donat resposta. Per tant és en aquest context que
interessa la pregunta. Les funcions estan clares i les funcions
també està clar que no són prescriptives, però dependrà de la
voluntat del Govern si vol obrir espais de colAlaboració i de
debat amb els sectors implicats. 

Convindrà, per altra banda, també deia el conseller, que la
creació d’aquesta figura de policia turístic va ser un mal invent
del que aleshores era el responsable d’aquesta competència,
José María Rodríguez, del Partit Popular, i que per tant el Partit
Popular té una responsabilitat especial per solucionar aquesta
qüestió, perquè també convindrà el Sr. Conseller que els
policies turístics són policies locals a tots els efectes amb una
especial diferència, que està en la forma de contractació. La
formació, el procés selectiu, les funcions dels policies turístics
són els mateixos que els que ocupen una plaça fixa; ara bé,
aquestes diferències es mostren d’una forma clara i d’una forma
absolutament contradictòria: molts d’aquests policies reben
citacions judicials quan ja no estan en actiu, es produeixen
abusos en alguns ajuntaments quan cobren menys que la resta
dels seus companys, o com el cas d’Alaior, que acomiaden
quatre policies locals de tot l’any, permanents, i ara aprofiten i
contracten quatre policies turístics al Govern, és a dir que han
servit, serveixen per substituir els policies que fan feina tot l’any
per policies en una situació més precària.

En definitiva, jo crec que estaríem d’acord que els cossos de
seguretat no poden tenir una feina discontínua i que açò
tècnicament i operativament és una autèntica barbaritat.

Han passat ja sis mesos, els sectors volen saber si els
compromisos esmentats es duran a terme, i en quins termes es
desenvoluparan. En aquest sentit torn recordar que el mes de
febrer hi havia el compromís que hi hauria reunions i
documents, el mes de febrer s’acaba, açò ha passat, i continuen
esperant una resposta per part del Govern. Per altra banda també
s’ha de dir que s’atraca l’estiu, els convenis amb els
ajuntaments, que jo sàpiga, no estan signats, i el tema pren
actualitat i pren urgència. Però en canvi hi ha les portes obertes
al diàleg amb els ajuntaments i, en canvi, aquests ajuntaments,
aquests sindicats, aquests sectors implicats reclamen
participació i opinió clara per part del Govern. És aquest el
motiu d’aquesta pregunta i no cap altre, que els compromisos
realment presos per part del Govern es duguin a terme i que es
doni resposta a les peticions formulades pels sindicats i per la
plataforma de policies turístics, que crec que amb aquesta
situació i en aquest moment mereixen ja una resposta clara de
quina serà la situació els propers mesos.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller...

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. President. Torn agrair-li l’esperança que
té vostè posada en aquest govern perquè es pugui resoldre una
qüestió que vostè ha plantejat i que vostès van ser incapaços en
els darrers quatre anys de ni tan sols abordar ni posar damunt la
taula de cap comissió de coordinació. Li agraesc aquesta fe que
té en nosaltres; duim vuit mesos de govern i el nostre
compromís que vam adquirir davant la plataforma i davant
alguns ajuntaments, i especialment davant la FELIB era que a
finals de juny la nostra intenció era tenir un plantejament el més
consensuat i el més tancat possible, i aquest és el compromís en
el qual ens reafirmam com a govern.

Per tant, torn insistir, estam treballant en la modificació de
la Llei de coordinació de policia local. Hi ha algunes qüestions
en les quals podem treballar, tot i que la potestat en darrera
instància continua essent dels diferents ajuntaments. Quan vostè
diu que hi ha policies que cobren diferent o que hi ha
diferències salarials entre un ajuntament i l’altre vostè ha
d’entendre, perquè a més és funcionari i estic segur que ho
comprèn perfectament, que la potestat primer és de l’ajuntament
quant a l’assignació dels sous, i que entren en joc aquí
retribucions bàsiques, complements de destí, complements
específics, que fan que hi hagi una varietat substancial entre uns
municipis i uns altres. La voluntat del Govern, tal i com
s’estableix a la llei, està clara: treballar en la conscienciació i en
la feina conjunta a través de la FELIB per tal de conscienciar,
com dic, els ajuntaments, els municipis que és desitjable
l’homogeneïtzació salarial en aquest sentit.

I finalment, i ja per acabar, li ho he dit abans però ho torn
repetir, en les pròximes setmanes confiam poder firmar tots
aquests convenis que hi ha pendents per tal de poder tirar
endavant i formalitzar oficialment els convenis de colAlaboració
per tal d’impulsar la policia turística per a enguany, i el debat,
i l’estudi, i el plantejament, i l’anàlisi de diferents escenaris per
tal de replantejar la situació de la policia turística, estam fent
feina en açò; quan tinguem perfilats els diferents escenaris no
passi cap pena que ho plantejarem a la FELIB, que és el marc
on nosaltres ens vam comprometre en primera instància a posar
damunt la taula aquesta qüestió, i tot allò que sigui en benefici
del debat, del consens i de la presa d’acords que puguem posar
damunt la taula de la Comissió de coordinació, idò així ho
farem.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

II. Compareixença RGE núm. 293/12, solAlicitada pel
Grup Parlamentari Socialista, de l'Hble. Conseller
d'Administracions Públiques, per tal d'informar sobre la
modificació de la Llei de funció pública.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en la
compareixença RGE núm. 293/12, del conseller
d’Administracions Públiques, solAlicitada pel Grup Parlamentari
Socialista, per tal d’informar sobre la modificació de la Llei de
la funció pública.

Té la paraula el Sr. Conseller per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Moltes gràcies, Sr. President. “Normalitzar la nostra llengua,
la llengua catalana pròpia de les Illes Balears, no vol dir
arraconar l’altra llengua, el castellà, de tots els àmbits socials,
econòmics, culturals i esportius”. Aquesta va ser una de les
frases que molts de vostès..., bé, molts, alguns de vostès em van
poder escoltar dia 31 de març del 2009 durant una interpelAlació
del Grup Parlamentari Popular relativa a la política lingüística
del govern. Gairebé tres anys després no només em ratific en
aquesta afirmació sinó que comparesc davant aquesta comissió
per explicar per què ho faig i per defensar el que se’m demana,
la modificació de la Llei de funció pública, que previsiblement
arribarà a aquesta cambra d’aquí a unes setmanes com a
projecte de llei.

I començaré per una cosa a la qual vostès s’han agafat com
un míssil en els dos últims mesos per bombardejar, dia sí i dia
també, a base de crítiques: la Llei de normalització lingüística.
Sí, no dir tres frases seguides sense incloure que la modificació
és un atac al gran consens del 86 és una habilitat que els
reconec. Defensar que alguna cosa ha canviat després de 26
anys és una convicció meva i del govern al qual represento, i
perquè estam convençuts que moltes coses han canviat creim
necessari i veim possible modificar-ne alguns preceptes,
sobretot perquè és així, perquè la realitat social, per no citar
l’econòmica o la cultural, gairebé tres dècades després és
significativament diferents. I fixin-se que parl de canviar
algunes coses i no de derogar res, concretament tenim intenció
d’adaptar 7 articles de 40 que té la llei.

Si volen ens podem dedicar a refrescar la memòria en el que
és un marc normatiu, i que la regulació de la funció pública no
es troba només en una llei sinó que està formada per un grup
d’articles de diferents lleis interrelacionades i complementàries
entre elles. Però em sembla que vostès coneixen perfectament
la teoria com per entendre que per tal que el català deixi de ser
un requisit a l’accés a l’administració inevitablement cal
modificar el grup d’articles correlatius que regula actualment
aquesta situació.

I és cert que aquest és el nostre objectiu; no ho hem amagat
en cap moment fins al punt que el programa electoral del Partit
Popular ho deia ben clar. Jo sé que a qualcú no li pot agradar
sentir-ho, però és que, de 427.000 persones que van votar el
passat dia 22 de maig del 2011 a les Illes Balears, gairebé el
47%, unes 196.000, van votar el Partit Popular i el seu programa



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 13 / 29 de febrer del 2012 177

 

electoral, ara assimilat com de govern pel que fa a la funció
pública.

Així les coses, i amb un suport que considerem prou ampli
i sòlid, la nostra intenció és complir el que vam prometre,
permetre que, a l’administració pública, hi accedeixin
senzillament els millors professionals, o els més preparats, si ho
prefereixen, independentment que puguin acreditar un
determinat coneixement del català. Però açò -disculpin, que no
havia apagat açò- però açò no implica que no s’hagi llevat
l’atenció de la nostra realitat com a comunitat bilingüe amb
vocació de permetre que els ciutadans optin lliurement per l’ús
de les dues llengües oficials, marcant clarament una sèrie
d’excepcions que també en els darrers dies hem explicat per
activa i per passiva. 

Serà requisit acreditar un determinat coneixement de català
per accedir i ocupar places de la funció pública docent, i es
regirà per la seva pròpia normativa reglamentària específica.
Serà requisit per ocupar places del cos facultatiu superior escala
humanística i de ciències socials, especialment d’assessorament
lingüístic, nivell C2 o equivalent. Serà requisit per ocupar tots
els llocs que tenguin com a funció principal la informació i
l’atenció al públic, nivell B2 o equivalent. També per ocupar
llocs en què atenent les característiques especials de les seves
funcions, es motivi que és imprescindible exigir el coneixement
d’un determinat nivell de català i es possibilitarà mitjançant la
inclusió del requisit en la corresponent relació de llocs de
treball.

En definitiva, que l’acreditació dels diferents nivells de
català serà després de la modificació de la llei mèrit de
consideració necessària, d’acord amb el barem que s’estableixi
en les bases del procés selectiu, excepte en els supòsits que he
assenyalat abans. Com veuran, res a veure amb allò que alguns
representants de l’oposició ha arribat a declarar, assegurant que
el Govern no permetrà que els ciutadans puguin comunicar-se
en català amb l’administració, paraules pronunciades dia 29 de
desembre del 2011.

El que passa ara és just el contrari, que oficialment només
podem fer-ho en català i nosaltres el que volem, el que se pretén
aconseguir és que es pugui triar en quina llengua es vol ser atès,
si en català o en castellà. Crec que és evident que la situació
serà bastant menys discriminatòria i que es tornarà obrir una
porta que vostès mateixos van tancar, l’accés a l’administració
de grans professionals, que no disposen d’un certificat de català,
però que estarien interessats a treballar per augmentar la seva
qualitat i eficiència.

I tornant a allò que va passar el 86, ja no es pot dir que sigui
necessari recuperar l’ús social de la llengua catalana, per
equiparar-la al castellà, almenys no a l’administració. El català
es coneix, es parla i s’utilitza tant per imposició, que la balança
de la cooficialitat ja no està equilibrada, s’ha tornat a
desestabilitzar perquè amb l’afany de defensar una de les dues
llengües, s’ha desmerescut l’altra. S’ha comès el gran error
d’abusar d’un suport que li ha donat la volta a la truita i ara és
el castellà el que en els darrers anys pràcticament s’ha arraconat
a l’administració pública. I nosaltres entenem que açò no està
bé. No es pot, en un territori bilingüe, beneficiar exclusivament
una llengua, en detriment de l’altra. La reflexió fins i tot
excedeix a allò que per al Govern al qual represent és de sentit

comú, arriba directament com a doctrina dels tribunals, arriba
del mateix Tribunal Constitucional quan estableix literalment
que la definició del català com a llengua pròpia no pot suposar
un desequilibri en el règim de cooficialitat d’ambdues llengües
en perjudici del castellà. I que la normalitat és diferent de la
preferència, ja que aquesta implica la preeminència d’una
llengua per damunt d’una altra del mateix territori, imposant un
espai prioritari per a una, en perjudici de l’equilibri inexcusable
entre dues llengües oficials i que en cap cas no poden tenir un
tracte privilegiat.

En definitiva, aquests preceptes legals també s’han de tenir
en compte i complir-se, en cas contrari ens situen a nosaltres, els
primers que hem d’acatar les sentències, entre els que fan cas
omís a la justícia. I no és aquest el cas. A més, aquestes
sentències judicials són les que ens obliguen a interpretar
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, en base al nou règim
jurídic establert pels tribunals. Com bé recullen els articles 4 i
14, el català i el castellà tenen caràcter de llengua oficial, sense
que ningú no pugui ser discriminat per raó de l’idioma. I els
ciutadans tenen dret a accedir a la funció pública en condicions
d’igualtat. En definitiva, que allò que hem de garantir és el dret
a l’opció lingüística i en aquesta línia estam treballant.

La veritat és que la situació de la llengua catalana a
l’administració ha canviat substancialment en els darrers 26
anys, i aquesta és una evidència que per molt que qualcú se
negui a veure continua aquí. El que no han acabat d’entendre,
els que s’entesten a no donar les opcions i obligar a una, és que
a la cooficialitat i fins i tot a una major acceptació de la llengua
pròpia de les Balears, el català, s’hi arriba abans pel camí de la
convicció que pel camí de la imposició. I aquest és un precepte
que la nostra formació política i jo particularment sempre he
defensat. Primer convèncer abans que vèncer.

La immersió lingüística, la seva immersió lingüística pel que
fa als treballadors públics, va arribar a establir que els
professionals de la sanitat havien de conèixer el català per poder
atendre millor els pacients, arribant a posar per davant el seu
coneixement de llengua catalana de la qualificació professional
d’aquests. El que no és normal és que el català C hagi comptat
com un doctorat per accedir al Servei de Salut durant la passada
legislatura, que per aconseguir una plaça a la sanitat balear
convengui més tenir un títol de llengua catalana que un doctorat.
El que no és normal, ni democràticament saludable, entenc jo,
és que el català D puntuï igual que el títol de capità de la marina
mercant per a una plaça a Ports. A l’última prova del pacte per
a una plaça de Ciutadella se donava 0,5 punts als dos títols, en
fi, són alguns d’exemples, dels quals en podríem posar una
llarga llista.

Els en donaré un altre... d’allò que és imposar i d’allò que
nosaltres entenem que és conciliar. Imposar és aprovar un pla
general de normalització lingüística el 2009, que establia que
calia elaborar i aconseguir implantar normes d’ús lingüístics en
tots els àmbits de la societat; calia portar el català als usos
oficials a l’educació, a la formació, en els mitjans de
comunicació i a les noves tecnologies, al temps lliure i a
l’associacionisme, a les activitats socioeconòmiques, a les
institucions sanitàries i assistencials, a les relacions
institucionals, les manifestacions culturals i artístiques i les
campanyes informatives i promocionals. Conciliar és reconèixer
que uns dels articles de la Llei de normalització lingüística, que
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l’avantprojecte de modificació de la Llei de funció pública
preveia adaptar, el número 33, no cal tocar-lo perquè excedeix
l’àmbit administratiu a què ens dirigim i interfereix en el social.
D’aquesta manera es manté la redacció original de la llei, quan
assenyala que els poders públics de la comunitat autònoma
adoptaran les mesures pertinents i proveiran dels mitjans
necessaris per al coneixement i l’ús de la llengua catalana en
tots els àmbits i activitats de la vida social.

No s’ha de tenir cap por, per molt que aquest argument
s’utilitza com a arma, és que no es compleixi el lliure dret
d’elecció de llengua dels ciutadans en les seves relacions amb
l’administració. Tots saben que en l’actualitat la immensa
majoria dels treballadors públics ja tenen certificats de
coneixement del català. A més, i com a conseqüència de la
implantació del decret que regula l’ensenyament A i de la
llengua catalana pròpia de les Illes Balears, en els centres
docents no universitaris l’alumnat que acaba l’Educació
Secundària Obligatòria o el batxillerat en determinat nombre
d’hores en català, té l’homologació oportuna amb els certificats
de la Direcció General de Política Lingüística. És a dir, uns
coneixements de català equiparables als certificats B1, B2 o C2,
segons els casos establerts. Aquesta població, crec que és
evident, és la que majoritàriament intentarà accedir a una
ocupació pública quan la situació econòmica o les necessitats
ens permetin tornar a convocar oposicions. D’aquesta manera
crec que el reconeixement del català com a mèrit permetrà tenir
assegurat un cabal constant de treballadors públics amb sobrats
coneixements de la llengua. No podem obviar idò que la majoria
dels nous funcionaris seran persones que han estudiat aquí.

També voldria destacar que queda garantit que una vegada
s’hagi accedit a una ocupació pública, l’administració disposa
dels seus propis plans de formació per adquirir o augmentar els
coneixements de català. Com sempre s’ha fet i ho posen de
manifest les xifres, des de 2005 més de 17.000 treballadors
públics s’han format amb els cursos de català que ha posat a la
seva disposició l’EBAP i que se seguiran impartint fins i tot
amb més facilitats i comoditats gràcies a la formació en línia.
Sobre el castellà per accedir a la funció pública, la seva
exigència no es pot obviar, senzillament és un dret
constitucional conèixer-lo.

Pel que fa als articles que a data d’avui es canvien a
l’avantprojecte de modificació de la Llei de funció pública, per
adaptar-nos a la nova regulació constitucional, vuit són de la
Llei de funció pública, set de la de normalització lingüística, dos
de la Llei de règim jurídic i un apartat de l’article 32 de la Llei
de coordinació de policies locals. Aquesta disposició final
tercera estableix que el coneixement de la llengua catalana no
serà de manera general un requisit per accedir als cossos de
policia local i policia auxiliar en l’àmbit de la CAIB, excepte
quan es motivi que cal un determinat nivell per exercir les
funcions pròpies, tal com s’ha de fer constar en l’oportuna
relació de llocs de treball que cada ajuntament consideri.

Aprofit aquí per destacar i recordar que precisament és en
aquesta relació de llocs de treball allà on les diferents
administracions, com els ajuntaments, podran disposar quin
coneixement del català requereixen els seus futurs treballadors
públics. D’aquesta manera el que feim és deixar en mans dels
que millor coneixen la realitat dels seus administrats, la
possibilitat de definir les seves necessitats i actuar en
conseqüència.

I ja sobre les alAlegacions rebudes, que m’imagín que és una
de les dades que esperam saber, la xifra confirmada a data
d’avui és de 12.325. D’aquestes, quatre corresponen a diferents
conselleries, dues a consells insulars, 25 a ajuntaments, 24 a
grups polítics, una a la Universitat de les Illes Balears, cinc a
organitzacions sindicals, una de (...) secretaris i interventors de
les administracions locals, 27 de diferents organitzacions
culturals i socials, 12.211 de ciutadans i una que consider que
legalment diu molt sobre que jurídicament no hi ha emperons en
el nostre text i és el de l’Advocacia de la comunitat autònoma
i que és de conformitat en tot. A més, ens ofereix garanties
legals que la modificació jurídicament és impecable. 

I destac aquesta alAlegació perquè per molt que s’intenti
vincular el terme alAlegar a oposar-se, vostès saben que no és
necessàriament així i que al marge de les que demanen la
retirada de l’encara avantprojecte, que no negaré que són la
majoria, altres van en la línia de proposar millores tècniques o
la possibilitat d’esmenes. El que també puc assegurar és que la
nostra intenció és incorporar totes les aportacions que ens
permetin enriquir el projecte i que responguin a l’esperit, o si ho
prefereixen, la ideologia i el sentit de la modificació, dur a
l’administració el bilingüisme real que sí té la nostra societat,
integrant i no excloent i garantint sempre el dret del ciutadà de
ser atès en l’idioma oficial de les Illes Balears que prefereixi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de
la sessió per un temps màxim de 45 minuts, per tal de què els
grups parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes
o observacions, per la qual cosa es demana als portaveus si
volen una suspensió de la sessió o si podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix ara a la intervenció dels grups parlamentaris de major
a menor, tret del grup a què pertany el president del Govern, el
qual intervindrà en darrer lloc, segons l’article 80 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears.
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El Sr. Conseller pot contestar globalment totes les preguntes
o observacions formulades o bé contestar individualment
després de la intervenció de cada portaveu.

Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula la Sra.
Pilar Costa per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller, per la seva
compareixença, si bé hem de posar de manifest que aquesta
compareixença..., que vostè avui és aquí a solAlicitud del meu
grup i això ja diu molt poc a favor seu. És a dir, la principal llei
que vostès modifiquen així que arriben al Govern és aquesta de
què parlam avui i vostè, vuit mesos després, ni tan sols va
demanar comparèixer en el Parlament per explicar-la. 

Però bé, dit això que em sembla que demostra el tarannà que
durant tot aquest procés demostra el Govern i vostè mateix, Sr.
Conseller, he de dir que aquesta llei va començar malament, la
tramitació va pitjor i acabarà fatal i per què, Sr. Conseller?
Perquè aquest avantprojecte de llei que vostès han titulat: “de
modificació de la Llei de funció pública” no té res a veure en
només parlar de funció pública. El seu subconscient no l’ha traït
perquè ho duia ben preparat. Vostè ha començat la seva
intervenció dient: “normalitzar la nostra llengua no vol dir
arraconar l’altra”. Per tant, no estam davant d’una llei de
modificació de la Llei de funció pública, sinó davant d’una llei
que modifica el règim lingüístic de les Illes Balears. 

No sé com no han tengut com a mínim el rigor jurídic de
canviar-li el títol. Es modifica la Llei de funció pública, es
modifica la Llei de normalització lingüística de l’any 1986, es
modifica la Llei 3/2006, de règim jurídic de l’administració de
la nostra comunitat de l’any 2003. I per últim, es modifica des
de fa uns dies, perquè vostès han tret un nou esborrany, la Llei
de coordinació de les policies locals de les Illes Balears de l’any
2005. Per cert, un altre apunt, la majoria de les lleis que
modifiquen, més del 90%, han estat lleis aprovades per governs
del Partit Popular.

Per tant, aquesta situació tan catastròfica del model
lingüístic de la nostra comunitat que vostè ens planteja,
d’arraconament del castellà, de persecució, ha estat amb el
consens del Partit Popular, amb la majoria del Partit Popular.
Durant 25 anys, Sr. Conseller, hem tengut consens en aquestes
illes respecte el model lingüístic. Ha arribat a dir vostè en seu
parlamentària que durant aquests anys s’ha arraconat o s’ha
perseguit el castellà. Em podria dir, Sr. Conseller, quantes
demandes o quantes denúncies coneix vostè a l’administració o
en els tribunals de ciutadans que no se’ls hagi atès en castellà?
Sé que avui no em podrà contestar, però l’emplaç que em
contesti un altre dia. Segurament les trobarà més a l’inrevés, a
pesar que les dues llengües són cooficials.

Jo no entraré en el debat de si no es permet o de si fins ara
el castellà estava arraconat, perquè la nostra legislació és
claríssima, perquè el nostre Estatut d’Autonomia, consensuat,
és claríssim sobre aquest tema. Tenim una llengua pròpia, el
català, i hem conviscut i ha existit pau social i lingüística durant
aquests 25 anys fins que vostès, d’una forma totalment
irresponsable, han romput aquesta pau lingüística i aquesta pau
social. I tot amb l’excusa d’una reforma de la funció pública. Si

a vostè, Sr. Conseller, realment li preocupa la funció pública, el
que hauria d’haver fet és impulsar un projecte de llei, una nova
Llei de funció pública integral, que s’adapti a l’Estatut bàsic del
treballador públic de l’any 2007, que és una llei estatal i que
com vostè molt bé coneix, a dia d’avui l’estam incomplint, no
hi estam adaptats.

I en comptes de fer feina en aquest sentit, el primer que va
fer vostè quan va arribar al Govern, amb l’excusa de la funció
pública, per unes ordres directes del president Bauzá, és iniciar
una ofensiva i un atac en contra de la nostra llengua. Per què no
tenen la valentia de plantejar una reforma de l’Estatut
d’Autonomia, si és el que estan dient en aquest avantprojecte de
llei de modificació de la funció pública? Perquè vostès amb
aquesta modificació incompleixen clamorosament l’Estatut
d’Autonomia. En la seva proposta, la llengua catalana deixa de
ser llengua pròpia de les Illes Balears, clamorosament! Per tant,
ja que trenquen tots els consensos, siguin valents i plantegin les
coses pel seu nom.

Com deia, han començat malament amb el títol. Sr.
Conseller, una pregunta molt concreta, vostès han presentat tres
esborranys d’aquesta modificació de l’anomenada Llei de
funció pública, tres esborranys, dos han anat a exposició
pública. Li pregunt, Sr. Conseller, després d’aquesta tercera
modificació o tercer esborrany que modifica la Llei de
coordinació de policies locals, que fins ara no era inclosa en els
anteriors esborranys, té intenció, Sr. Conseller, de tornar a treure
a exposició pública aquest avantprojecte? , perquè ja li avanç
una cosa, Sr. Conseller, vostès modifiquen substancialment el
projecte que havien posat en marxa en exposició pública, perquè
si no li sembla una modificació substancial reformar una nova
llei, en aquest cas la de coordinació de policies locals, si això no
és una modificació substancial, per donar oportunitat als
ciutadans perquè alAleguin allò que creguin oportú, crec que
anam per mal camí.

Ha reconegut aquí vostè, com no pot ser d’altra manera,
perquè és una dada objectiva, que han rebut 12.325 alAlegacions
a la conselleria. La xifra més nombrosa d’alAlegacions, que jo
sàpiga, que s’han presentat mai en aquesta comunitat a un
avantprojecte de llei, a un esborrany. I vostè les despatxa dient,
que total d’aquestes 12.325 només li n’interessa una, la de
l’Advocacia de la comunitat que li dóna suport jurídic. Però jo
li faig dues crítiques fonamentals, Sr. Conseller, una crítica
jurídica perquè vostè vulnera normativa i no ho pot fer, com és
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, l’EBEP, l’Estatut
Bàsic de l’Empleat Públic; però també li faig la crítica política
i aquí és on li vull fer una crida a la seva responsabilitat, si
encara n’hi queda alguna en aquest tema. Retirin aquest
avantprojecte, Sr. Conseller, ara encara som a temps de poder
dialogar. Si hi va haver consens l’any 1986, em pregunt per què
no és possible ara el consens, l’any 2012, Sr. Conseller. Diu
vostè que han canviat moltes coses en aquests 25 anys,
efectivament, moltíssimes coses: la relació dels administrats
amb l’administració, ... moltes. Però hi ha una cosa que no ha
canviat, el concepte diàleg i consens pot existir tant l’any 86
com l’any 2012. I a partir d’ara, si aquesta reforma va endavant,
sí que hi haurà una llengua que tendrà prevalença per damunt
l’altra, perquè vostès ho recullen així expressament, a partir
d’ara només una llengua serà requisit per tenir accés a
l’administració pública, només la llengua castellana.
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Per tant, Sr. Conseller, vostè discrimina una llengua
cooficial a la nostra comunitat, ho diu el propi Estatut
d’Autonomia. Però el més greu i el que em fa por sincerament
de la seva actuació, és que amb cada passa que fan, amb cada
coma que mouen dels diferents esborranys, encara van a més.
No és que a vostès els facin reflexionar les 12.325 alAlegacions,
no, no els fan reflexionar, a vostè els creix i diuen “no en volen
dues tasses, idò ara, tres”.

Tres esborranys i en aquest tercer, ja el darrer per si no
havien modificat prou lleis, cinc lleis més cinc decrets, la
modificació de la Llei de coordinació de policies locals perquè
el coneixement de la llengua catalana no sigui un requisit per
accedir als cossos de la policia local i de la policia auxiliar a la
nostra comunitat autònoma quan aquí, vostè, Sr. Conseller, es
va omplir la boca dient que tranquils, que tot aquell personal
que està de cara al públic o que té algun tipus d’atenció al
públic, evidentment que es garanteix el seu coneixement en
català. 

Idò, miri, ja en té aquí un clar exemple, perquè crec que la
policia local algun contacte té amb la ciutadania i és que no li
parl de ciència ficció. Que un ciutadà s’adreci a un policia local
que no sàpiga català amb aquesta llei que proposen serà una
cosa... senzillíssima que passi.

Una altra cosa, ha dit -i crec que ja hauria de desterrar
aquests arguments- que el que busquen és tenir bon
professionals a la nostra administració, però, què ens diu, Sr.
Conseller?, que a dia d’avui no tenim bons professionals a la
nostra administració perquè són plurilingües? És a dir, que com
que saben més llengües que els que vendran darrere, resulta que
no són tan bons professionals. Home, ja està bé!, ja està bé de
fer befa. 

Aquí els que saben més llengua no saben d’altres
especialitats. Si saps català és que no ets bon metge o si saps
català no deus ser tan bon advocat com un altre que vengui
d’allà on sigui que no sàpiga català. Crec, Sr. Conseller, que
vostè amb els seus arguments no ajuda mica a l’impuls i a la
normalització de la nostra llengua.

Concloc, Sr. President, no és l’oposició que el bombardeja,
ha estat la ciutadania que l’ha... no m’agrada utilitzar aquesta
paraula, bombardejat, ha alAlegat, que és el que permet la llei, en
contra del seu projecte, però la ciutadania en general. 

Ha mobilitzat vostè entitats culturals, ha mobilitzat juristes,
ha mobilitzat els jubilats, ha mobilitzats ajuntaments, ha
mobilitzat alcaldes del Partit Popular, ha mobilitzat la resta dels
grups polítics, és vostè un crac, Sr. Conseller, ha mobilitzat tota
la ciutadania, de tots els colors polítics en contra d’aquesta
reforma de Llei de funció pública.

Ara sí que concloc, Sr. Conseller, li deman molt
seriosament, estam disposats a asseure’ns a parlar, del que
vulgui, dels canvis que vulgui, però, per favor, retiri aquest
Avantprojecte de Llei de modificació de funció pública perquè,
de funció pública, només en té el títol, ho ha canviat tot, la
normalització lingüística i fins i tot els topònims de la nostra
comunitat.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. El Sr. Conseller contestarà globalment les
preguntes o observacions dels grups polítics. Per tant, pel Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té
la paraula el Sr. Nel Martí per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Tres apunts abans d’exposar
la nostra posició, bé, jo els jubilats no em fan gràcia, no em fan
rialles, sinó que em donen respecte; en segon lloc, ha utilitzat
l’argument de arraconar el castellà, em sembla ja absurd i
ridícul tornar sentir aquest argument com a un argument que
serveix per modificar una llei via... per disposició addicional
que ha tengut el suport d’una àmplia majoria de la societat i
amb consens polític, i en tercer lloc, parla de conciliar o imposar
i que vostès opten per la via de conciliar. 

Li vull recordar quin és el marc jurídic. El castellà, és un
deure que sigui conegut per part de tothom, el català, no. Aquest
és el marc jurídic. Conciliar o imposar, crec que no és real i
torna ser un altre argument fals per justificar una modificació
que l’única cosa, l’única raó que té i l’únic objectiu que té
davant és el de fer minoritària la llengua catalana. 

Ha decidit modificar efectivament una llei de consens
mitjançant una disposició addicional i ho fa per la porta de
darrere defugint d’allò que diu la racionalitat, que diu la ciència
i que diu l’empirisme que a alguns dels consellers tant els
agrada utilitzar, l’empirisme de la llengua que posen en alerta
al conjunt de la societat dels perills d’una desprotecció, d’una
despromoció de la llengua pròpia.

A vostès, aquests no els agrada, aquests científics de la
llengua, aquests empiristes de la llengua no els interessa. La
realitat sociolingüística no li interessa en absolut perquè aquesta
realitat sociolingüística ens diu que la situació de la llengua
catalana no és una situació de privilegi, sinó que és una situació
de desigualtat i una situació de debilitat.

No li interessa tampoc el diàleg i l’acord. On és la
Universitat de les Illes Balears? On és la màxima institució  -i
així ho diu l’Estatut d’Autonomia- en el pronunciament en la
llengua catalana? Té a dir la Universitat en temes lingüístics o
la Universitat a partir d’ara ja és innecessària? On és el Consell
Social de la Llengua? Ja se n’han ocupat prou bé que no estàs
constituït i no pogués opinar. 
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On són els juristes de les Illes Balears?, vostè fa referència
a alguna alAlegació, per què no fa referència a què diuen els
juristes de les Illes Balears? Per què no fa referència a què diuen
els lingüistes o la Mesa General d’Empleats Públics? Per què no
diu que aquestes 12.000, més de 12.000 alAlegacions...
majoritàriament què opinen i es refereix només a una?

Utilitza l’argument de la igualtat, del bilingüisme, del drets
lingüístics, però els utilitza com a una retòrica, no sé si se
l’acaba de creure, però falsa i totalment errònia perquè la
situació no és d’igualtat, sinó de desigualtat. Tractar per iguals
aquells que es troben en una situació diferent... i això ho va dir
vostè, aquesta frase, no en aquest context, tractar per igual
aquells que es troben en situació diferent és clarament -i ara ho
dic jo- en el cas de la llengua una opció per a la minorització. 

La realitat és que modifica la Llei de normalització
lingüística clarament en contra de la llengua pròpia de les Illes
Balears per fer que el català no sigui necessari a
l’Administració, però també en el conjunt de la societat i quan
una llengua no és necessària -i això els sociolingüistes estic
segur que vostè té contacte amb ells i li ho diran i li ho diuen-,
quan una llengua no és necessària és una llengua que no té futur,
és una llengua que és cada vegada menys utilitzada, menys
coneguda, que té menys domini per part dels ciutadans.

Miri, li diré aquella màxima bíblica que pels fets els
coneixeran i vostè em pot dir el que vulgui. Jo li diré els fets
d’aquests mesos quin són: jo faig preguntes parlamentàries, les
preguntes parlamentàries, algunes es tradueixen al castellà i se
me contesten en castellà, només en castellà, les meves preguntes
formulades en català, visca els drets lingüístics, visca el
bilingüisme, visca els drets dels diputats!

Es presenta un avantprojecte -un avantprojecte- només en
llengua castellana, Avantprojecte de la Llei general turística,
només en llengua castellana, visca els drets lingüístics dels
catalanoparlants! IB3 penja cartells en què diu que només
s’emetran factures en castellà i si no, no es pagaran, visca el dret
dels catalanoparlants! S’emeten pelAlícules només en llengua
castellana. Aquesta és la realitat, pels fets els coneixerem. Pels
fets sabem que darrera la seva retòrica la realitat és aquesta. 

Aquesta és la realitat. Fer que el català no sigui necessari per
accedir a l’Administració, però tampoc per accedir a un món,
fer que l’Administració sigui per tant una administració menys
culta, menys eficaç, menys eficient, una administració que no
coneix la llengua pròpia de les Illes Balears en tot el seu
funcionament, no a l’hora de tractar només els ciutadans, en el
seu funcionament, és una administració menys eficaç, menys
culta.

Miri, li diré també que em sorprèn que tengui tan poca
estimació -i li ho diré des de la menorquinitat- per les opinions
de persones que actuen i treballen des del rigor i la
independència i que vostès es muntin tota una conspiració
contra el castellà.

Vol dir que opinions com les de Josep Maria Quintana o
Ponç Pons o Pau Faner o Guillem López Casasnovas, aquí tal
vegada no sabran qui és, vostè sí, o Pilar Benejam o la Dra.
Oleu o Miquel Àngel Casasnovas, persones que funcionen per
rigor i per la independència, a vostè no li mereix cap respecte
que es posicionin de forma contrària a aquesta proposta de
modificar la Llei de normalització lingüística? Tan poc li
importa la racionalitat i l’empirisme en el cas de la llengua?

És cert que hi ha una qüestió ideològica, sense cap dubte,
però ho he dit altres vegades, crec que també biogràfica de
persones que dins el Partit Popular han fet seu un discurs
emocional de la discriminació pel fet de no conèixer el català i
un discurs emocional basat en un imaginari polític i vostè n’és
particip. 

Utilitzen la modificació d’una llei de funció pública per
alterar, per modificar els criteris de toponímia d’aquesta
comunitat autònoma, canvien els criteris de toponímia
mitjançant una llei de funció pública simplement per resoldre un
tema particular de dos municipis o d’un municipi al qual vostè
participa directament. Això és transparència?  Això és
democràcia? Això és aquest rigor al qual es refereixen i utilitzen
per dir que la situació actual ha canviat des de fa x anys respecte
del consens que s’havia assolit en el seu moment?

La veritat és que resulta bastant poc comprensible l’actitud
del Govern i la veritat és que em resulta molt poc comprensible
la seva actitud, com a conseller... d’aquesta poca capacitat de
diàleg, voluntat de diàleg amb les institucions que donen
prestigi en aquesta comunitat autònoma, la Universitat de les
Illes Balears, amb les persones que donen prestigi en aquesta
comunitat autònoma i que actuen des del rigor i des de la
independència i que pensin que tot açò és conseqüència d’una
actitud anterior que havia estat basada en una conspiració
absolutament, absolutament falsa.

Ho torn a dir, qui està en contra d’una llengua no fa més que
el ridícul, sigui la castellana, sigui la catalana, sigui l’anglès,
però no parlam d’açò. Parlam que hi ha una llengua, la pròpia,
que necessita una comunitat on es pugui utilitzar de manera
normal. Els lingüistes ho diuen i ho diuen claríssimament, els
juristes també, diuen: tot açò -referint-se a aquesta modificació-
perjudicarà a la llarga la qualitat del servei públic i reduirà o
fins i tot eliminarà les possibilitats d’atenció eficaç als ciutadans
que es vulguin relacionar en una de les llengües oficials amb
l’Administració balear. 

Açò ho diuen els juristes, dos lingüistes, però coincideixen
perfectament i també diuen -i ho diuen els juristes- que una
llengua necessita una comunitat de llengua on aquesta sigui
utilitzada de forma normal i de forma habitual i açò és el que
vostè ens vol eliminar, ens vol minoritzar. La resta -la resta- són
retòriques falses. 

Vostè sap perfectament que el fet que una administració no
pugui funcionar en la llengua pròpia, que és el que vostè està
provocant, el que generarà és cada vegada la minorització, l‘ús
cada vegada més reduït d’aquesta llengua a l’Administració i
també en la relació amb els ciutadans, però vostès no volen
escoltar aquells que treballen des del rigor i la ciència, des de la
calma de l’estudi i de l’anàlisi, els és igual les estadístiques
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sociolingüístiques, els és absolutament... mai no han fet
referència a un estudi sociolingüístic, em deman per què. 

Em deman per què, mostrin-me un estudi sociolingüístic en
el qual se’ns digui que la llengua castellana està essent
marginada i que la llengua catalana es troba en una situació de
privilegi. Duguin-lo aquí, signat, provinent de la Universitat de
les Illes Balears.

Lament que, Sr. Conseller, s’hagi sumat a aquesta història
de les Illes Balears -per cert, de la qual un dels millors autors,
sense cap dubte, és Miquel Àngel Casasnovas-, a afegir-hi una
pàgina en història de la llengua, en història de la cultura que el
que pretén és minoritzar i fer innecessària la nostra llengua.

Estic convençut que en un debat amb el conjunt de diputats,
serà difícil, però n’estic convençut, que vostè al costat d’aquells
que fan ciència, que fan estudi i que fan rigor no crec, no em
puc creure, que vegi clar aquesta modificació de la Llei de
modificació lingüística que du a terme.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. RUBIO I AGUILÓ.

Moltes gràcies, Sr. President. Primer de tot, volem donar les
gràcies al Sr. Conseller d’Administracions Públiques per
aquesta compareixença davant la Comissió d’Assumptes
Institucionals i també a tot el seu equip, per estar aquí donant
explicacions de la tramitació d’aquesta llei. 

La veritat és que no compartesc les opinions de la portaveu
del Partit Socialista quan li deia que vostè ha vengut aquí a
explicar aquesta llei perquè li ho ha demanat el Partit Socialista
i que li preocupava aquesta falta de transparència perquè vostè
és una persona que ha vengut a seu parlamentària, per petició
pròpia, per tal d’explicar les línies de la seva conselleria, també
ens va donar ja explicacions que vostè volia modificar aquestes
lleis.

Per tant, crec que la seva voluntat de transparència ha quedat
palesa i ha quedat palesa avui també com no podia ser d’altra
manera venint aquí a donar explicacions sobre quines seran les
modificacions que afectarà aquest requisit, és a dir, aquesta
derogació -per dir-ho d’alguna manera- que el català sigui
requisit per accedir a la funció pública i sigui un mèrit, però és
que nosaltres creim que, a més, és totalment fals aquesta idea
que vol difondre l’oposició que el Partit Popular vol derogar la
Llei de normalització lingüística. Això no és així. 

En primer lloc, volem matisar que el Govern ha de fer una
sèrie d’adaptacions normatives com a conseqüència d’una
sentència, que és la sentència del Tribunal Constitucional
31/2010, en la qual s’estableix un règim jurídic de les llengües
oficials i es reconeix que una llengua és oficial quan es
reconeguda pels poders públics com a medi normal de
comunicació entre ells i entre les administracions i els
ciutadans, en plena validesa i efectes jurídics. 

Aquest concepte de normal, que és el que s’entén o que és
el que diu el Tribunal Constitucional, no té res a veure amb el
de la preferència, que implica una primacia d’una llengua
damunt l’altra. Per tant, reconeixem la nostra llengua pròpia de
les Illes Balears, la nostra llengua normal, la nostra llengua
pròpia, la nostra llengua de comunicació, però això no significa
que una llengua hagi de ser superior a l’altra, perquè això és el
que diu el Tribunal Constitucional. 

Per tant, d’aquesta sentència s’han de fer tota una sèrie
d’adaptacions. Concretament aquestes adaptacions afecten tot
un bloc normatiu, ja que quan es modifica el tema de l’accés a
la funció pública evidentment s’han d’adaptar una sèrie de
normes perquè aquesta regulació no està només a una llei, sinó
que és una normativa dispersa. Aquestes normes concretament
són la Llei de funció pública, la Llei de normalització
lingüística i la Llei de règim jurídic. 

Per tant, aquestes lleis, si es vol fer aquesta modificació,
s’han de modificar, s’han de retocar. Això no significa que es
vulgui derogar cap llei o que es vulgui suprimir l’esperit de cap
d’aquestes lleis. Concretament, a la Llei de funció pública,
s’afecten vuit articles; igualment vuit articles a la Llei de
normalització lingüística, i es toquen dos articles de la Llei de
règim jurídic. 

Concretament a la Llei de normalització lingüística hi ha
tota una sèrie de modificacions, com per exemple a l’article 1:
on diu “Fer efectiu l’ús progressiu i normal de la llengua
catalana” es vol que digui “Fer efectiu l’ús normal i oficial de
la llengua catalana i de la castellana”, però és que això ve de
l’article 4.3 del nostre Estatut d’Autonomia. 

Per tant, escolti, és que aquí el que es fa és complir, fins i tot
la mateixa normativa nostra s’havia d’adaptar a la modificació
de l’Estatut, de l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia, i veim que
hi ha normativa obsoleta. Com també és el cas, per exemple, de
l’article 6 de la Llei de normalització lingüística on diu “La
llengua catalana com a pròpia de les Illes Balears ho és també
del Govern i de l’Administració Pública”, idò això s’ha de
substituir per “La llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
té juntament amb la castellana el caràcter d’idioma oficial i com
a tal, ho són també del Govern i d’Administració Pública”,
copiat de l’article 4.1 del nostre Estatut d’Autonomia.

Per tant, insisteixo, aquesta normativa, efectivament, s’havia
d’adaptar, queda sense sentit i s’elimina el paràgraf que diu
“Les còpies o certificacions s’han d’expedir en català” per
deixar la llibertat d’acció que diu el Tribunal Constitucional i és
que així ho reflecteix el Tribunal Constitucional i aquest nou
règim lingüístic que s’estableix. 
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Per tant, creim que no es fa res del que vostès diuen, que
vénen aquí cantant la sibilAla en un panorama catastròfic. Vull
dir clarament que a la nostra formació política veim que això és
totalment fora de la realitat. A més, apart d’aquestes
consideracions jurídiques, hem de saber i això s’ha d’entendre
i crec que és una idea força que hem de repetir perquè és així.

Miri, vàrem posar negre damunt blanc a un programa
electoral aquesta mesura. Aquesta mesura es va posar negre
damunt blanc en un programa electoral. Per tant, vàrem dir que
el català havia de deixar de ser un requisit per ser un mèrit -un
mèrit- i ho ha dit el conseller d’una manera clara, efectivament,
el programa electoral del Partit Popular va ser el que va tenir
més suport a les darreres eleccions i, per tant, tenim un mandat
de la ciutadania per dur a terme aquesta política.

Entenem que amb l’actual regulació, a més, es tanca la porta
de les administracions de les Illes Balears a professionals de
prestigi que podrien donar més qualitat, més eficiència dins la
nostra administració i que, per tant, d’aquesta manera es fa una
discriminació. A mi em sap molt de greu, però és que l’article
4.2 de l’Estatut d’Autonomia diu que tots tenen dret de
conèixer-la i d’usar-la i ningú no podrà ser discriminat per causa
de l’idioma. I quan parlam de ningú deim de les persones
d’aquí, però tal vegada també de persones que puguin venir de
fora i que es troben amb una administració que els dóna una
portada i que no els dóna la possibilitat, maldament sigui un bon
professional, de venir aquí a fer la feina que, tal vegada,
necessiten els ciutadans de les nostres illes.

I això no significa que després l’administració no hagi de ser
suficientment intelAligent com per persuadir aquestes persones
per al coneixement de la nostra llengua. Això jo crec que sí és
un objectiu que l’administració ha de tenir com a prioritari, és
a dir, crec que s’han de donar facilitats i s’ha de fomentar el
coneixement de la nostra llengua, fins i tot s’ha de premiar
aquelles persones que la coneixen. Per tant, aquelles persones
que no són d’aquí i que fan l’esforç d’aprendre la nostra llengua
crec que és important que l’administració pública els ho
reconegui, se’ls premiï i, per tant, pugui ser considerat un mèrit
per a les seves aspiracions professionals.

També s’ha apuntat, i jo crec que quan es té aquest debat es
diu en moltes ocasions, que es pot discriminar a les persones
d’aquí, de les Illes Balears, pel fet que no sigui un requisit
perquè tal vegada hi haurà una persona que no sap parlar el
català i que, per tant, un ciutadà d’aquí, de les Illes Balears, no
podrà ser atès en la seva llengua, però, és que aquí també vostès
jo crec que des de l’oposició diuen mentides perquè aquesta
reforma precisament estableix l’eliminació del requisit del
català amb caràcter general, però després hi ha una sèrie
d’excepcions, que són excepcions molt importants com és, per
exemple, accedir a llocs de la funció pública docent,
evidentment hi haurà el requisit, accedir i ocupar llocs del cos
facultatiu superior escala humanística i de ciències socials
especialitzat d’assessorament lingüístic, evidentment a aquests
serà un requisit. I també aquells llocs que són d’atenció al
públic o d’informació, que és on vostès deien que aquí hi haurà
gent que no podrà ser atesa en la seva llengua. Aquí vostès
diuen mentides, perquè això serà un requisit.

Per tant, per què vostès no ho reconeixen públicament? Per
què? ¿Per què aquelles persones que estaran de cara a l’opinió
pública, de cara al ciutadà, de cara a l’administrat que serà un
requisit el coneixement del català, per què vostès no reconeixen
que això serà així i continuen dient que no, que aquestes
persones no podran ser ateses en la seva llengua fent demagògia
i fent una política absolutament oportunista i distorsionant la
voluntat del Govern de les Illes Balears? Doncs, perquè en el
fons vostès fan una política jo crec que totalment partidista amb
aquest tema, supòs que vostès saben que treuen una sèrie de
rèdits polítics en determinats segments de la població, però que
això no és el sentiment majoritari de la nostra ciutadania.

Després, també hi ha una clàusula residual que es preveu
que és que també serà requisit el català quan sigui
imprescindible o quan es motivi que és imprescindible per
ocupar aquell lloc de feina. Per tant, jo crec que també es deixa
la porta oberta a aquells casos on es consideri que, efectivament,
el català sigui un requisit doncs s’hagi d’exigir aquest
coneixement.

Mirin, nosaltres des del Partit Popular entenem que amb
aquestes modificacions garantim i complim escrupolosament
amb la redacció del nostre Estatut d’Autonomia i de la
Constitució i -insistesc- crec que el que fa l’oposició es
confondre el terme de norma pròpia, llengua pròpia, llengua de
les Illes Balears, llengua normal, normalitzada amb llengua
preferent, llengua superior, i és aquí on nosaltres no ens posam
d’acord. Nosaltres volem una llengua normal, volem una
llengua normalitzada, volem que s’estimi una llengua, volem
incentivar el coneixement d’una llengua, però, no volem una
llengua superior a l’altra perquè no està dins el règim
constitucional que s’ha marcat. Per tant, consideram que aquesta
modificació va en la línia que ha apuntat el conseller i en la línia
que s’ha apuntat també a instàncies judicials. Després, també,
per acabar, si un cas ja farem l’exposició en el següent torn.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Sí, gràcies, Sr. President. Per contestar algunes de les
qüestions que se m’han plantejat. Si he començat ressaltant una
intervenció meva anterior en aquesta mateixa cambra era
precisament per destacar, per posar en evidència que uns dels
arguments que vostès empren reiteradament com que volem
anar en contra de l’ús del català, que és un atac frontal contra el
català, que volem fer minoritari el català, res més enfora de la
realitat i de la nostra intenció, senyores i senyors diputats. El
problema és que vostès tenen un model i nosaltres en tenim un
altre, el problema és que nosaltres tenim un altre concepte per
promoure l’ús normal de la nostra llengua, del català, en
perfecta convivència i harmonia amb el castellà i aquest és el
model que vostès no entenen, no volen entendre o no
comprenen. I jo respect absolutament tots els arguments i tots
els seus plantejaments, respect la seva posició perfectament, no
la puc compartir, ben igual que respect els arguments, els
plantejaments que se’ns han fet en tots aquests centenars
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d’alAlegacions, moltes de les quals, és cert, demanen la retirada
del projecte de llei.

Però aquest mateix respecte que nosaltres exposam, que
nosaltres deim que tenim cap als arguments dels altres és el que
volem que es tengui cap a la nostra posició. És aquest mateix
respecte. Jo entenc que vostès defensin el que han de defensar,
és la seva convicció, és el seu posicionament ideològic, però he
notat a faltar algun tipus de posicionament també respecte
d’aquelles expressions que surten de respecte institucional, que
surten de respecte democràtic cap a membres del Partit Popular
que han estat agredits, que han estat insultats, als quals els han
tirat tomàtigues o se’ls ha escopit enmig del carrer i vostès no
han dit ni piu, vostès no han dit ni piu. Aquests tipus
d’agressions, entenc jo, són els que fan realment un perjudici
real als seus arguments.

Per tant, tot allò que es mogui dins la normalitat
democràtica, dins la defensa d’un argument, d’un posicionament
ideològic, amb el respecte que pertoca, això és el que jo entenc
que s’ha de tenir, aquest és el context en el qual ens hem de
moure. No entenc, per tant, que vostès se centrin tant a defensar
aquests arguments, però, per altra banda, no hagin, jo no he
escoltat, cap tipus de rebuig ni de condemna cap a aquests tipus
d’agressions que han sofert determinats membres del Partit
Popular.

Se’ns acusa de rompre un consens en matèria de
normalització lingüística que deriva de fa 25 anys, jo és que hi
ha algunes coses que les respect, però no les puc compartir ni
les puc entendre. S’han demanat vostès per què hi ha un conjunt
de ciutadans tan gran que pensa el contrari? S’han plantejat
vostès per què hi ha un grup de ciutadans que se senten agredits,
que se senten ignorats? Doncs perquè vostès han impulsat
determinats tipus de polítiques que han anat a confrontar, que
han a anat a imposar, i açò sempre, automàticament, crea una
reacció, una reacció per oposició i ara a nosaltres ens toca tornar
a posar fil a l’agulla per tal d’intentar trobar el clima de
consens, el clima de diàleg, el clima de convenciment per tal de
fer un ús normal de la nostra llengua. 

És allò de, vostès recordaran aquella anècdota, bé anècdota,
que té un rerafons realment preocupant que és indicatiu d’allò
que aquest grup de ciutadans ha vist moltes vegades per part de
l’administració com un atac frontal cap als seus drets, vostès
se’n recordaran, alguns de vostès se’n recordaran d’aquell
inversor que va arribar a Menorca amb un projecte
importantíssim, amb una gran inversió de 9 milions d’euros per
tal d’exposar un projecte viable i era castellà, parlava castellà,
i va començar a fer l’exposició en castellà, va ser molt ben atès
pels polítics responsables, però després els polítics de l’anterior
govern van començar a parlar en català i, clar, el promotor no
entenia res i va demanar que, per favor, si podien parlar en
castellà perquè bé, ell venia a exposar un projecte i volia saber
quina era l’opinió que emanava allà i li varen dir que no, que
allà es parlava el català i que es tenia tot el dret a parlar en
català. Sí, es tenia tot el dret a parlar en català, però aquest tipus
d’actituds són les que conformen aquesta opinió en contra,
aquest rebuig cap a les formes de fer política que, per altra
banda, assenyala una altra cosa, una altra cosa, no només
política, i vostès m’entenen perfectament.

Per tant, nosaltres tenim tot el respecte cap a les alAlegacions
que han presentat colAlectius, institucions, organismes, persones
físiques i jurídiques, absolutament totes, però si n’he destacat
una de les alAlegacions de l’advocacia era per fer constatar,
precisament, que una de les qüestions que a nosaltres ens
preocupa, i que és complir la legalitat, moure’ns precisament en
el marc estatutari i constitucional aquest projecte de reforma de
llei el compleix a bastament. 

Farem, en resposta a la Sra. Pilar Costa, el que diguin els
serveis jurídics que hem de fer, si hem de presentar un tercer
projecte de llei el presentarem, però la previsió és que pugui
entrar aquest projecte de llei per al seu debat i la seva aprovació,
si el Parlament així ho veu bé, com dic, a finals de mes. 

Què més? Sempre solem assistir a un debat un poc
maquiavèlAlic quan parlam qüestions de llengua, sempre hi ha
un bàndol que defensa el bé i sempre hi ha un bàndol que
defensa el mal. El bé, evidentment, només el pot defensar
l’esquerra i el mal, evidentment, amb cua i banyes de dimoni, és
en mans de la dreta. Jo crec que aquest tipus d’argument, aquest
tipus de posicionament ja no se’l creu ningú. Jo entenc que
vostès el vulguin fer veure perquè els interessa que hi hagi
mobilitzacions socials, els interessa que hi hagi discussió
pública, els interessa que s’alteri el clima de convivència en
aquest sentit, però, nosaltres no contribuirem en absolut a
fomentar aquest tipus de posicionaments. A vostès els interessa
retractar un panorama dantesc i a culpar a determinats sectors de
la norma que nosaltres volem dur a terme, però precisament són
vostès -ho torn a reiterar- en gran part els culpables que alguns
sectors socials vegin el català com un problema i nosaltres amb
això, li dic, que farem feina per tal que es recuperi el sentit
comú i el seny que tots volem.

Vull fer incidència en una de les qüestions que s’han
plantejat, el català, el coneixement de la llengua catalana,
sempre serà un mèrit per accedir a la funció pública. Aquelles
persones que tenguin la titulació del català corresponent sempre
tendran més puntuació que un que no la tengui. Jo crec que això
ha de ser un incentiu prou interessant per tal que hi hagi un
interès en aquest sentit, però clar, ha de ser un mèrit ponderat,
no s’han de produir casos com els deia abans, no es pot
equiparar un doctorat o un màster amb un nivell C de català, que
és el que a vostès els interessava. 

Alguns dels arguments que nosaltres hem plantejat són
compartits no només per la nostra formació política sinó també
per altres formacions polítiques i per altres organismes que
estalonen aquesta iniciativa. Vostès intenten fer veure que el
Partit Popular està tot sol en dur a terme aquesta iniciativa, i res
més enfora. Ho ha dit el portaveu del Grup Popular, ho dúiem
ben clarament en el programa electoral, ho hem defensat des del
primer moment a l’exposició del nostre programa de govern en
aquesta cambra, és a dir, està aprovat per les bases del nostre
partit, està refrendat per milers de ciutadans. És a dir, senyores
i senyors diputats, nosaltres entenem que ens avala la
democràcia per dur a terme aquesta iniciativa legislativa.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Pilar Costa, per un
temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PILAR COSTA:

Gràcies, Sr. President. Gràcies, Sr. Conseller. Gràcies, li dic,
per cortesia perquè no ha contestat ni ha dit vostè absolutament
res en la seva intervenció, i ho lament profundament, és el
màxim responsable polític d’Administracions Públiques, de la
funció pública i ara també li han donat la responsabilitat en
normalització lingüística.

Miri, si la seva tàctica és venir aquí a fer la víctima, jo, si
vostès han patit agressions físiques ho lament profundament i ho
condemn fermament, però, no venguin aquí a fer victimisme,
som al Parlament i feim política. Quan jo era presidenta del
Consell d’Eivissa vaig rebre una amenaça de bomba perquè vaig
aprovar una moratòria urbanística que al Partit Popular no li
agradava i no vaig plorar per les cantonades tot el dia, o sigui,
una mica de seriositat. 

Per cert, l’exemple que vostè ha posat d’uns responsables
polítics molt dolents que no varen voler parlar en castellà a un
pobre promotor, què passa que aquesta modificació de la llei
que vostè ens proposa ara evitaria això? No, perquè a mi
m’haurien d’anestesiar i posar un xip. No, no ho evitaria. Vostè
provoca l’efecte contrari, vostè provoca que cada vegada les
postures es radicalitzin més, i nosaltres el que volem són
postures assenyades i, fins ara, amb el consens que teníem des
de fa 25 anys crec que era la postura més assenyada i la que va
agafar el camí d’enmig, que segurament hi havia dos extrems,
hi havia dos extrems que no els agradava prou tampoc la Llei de
normalització lingüística, i tot és respectable, però el que està
clar és que per consens polític, des de l’any 86, en aquesta
comunitat teníem pau lingüística i social, i vostès ara la
trenquen. 

Miri, no em parlin de partidisme i que nosaltres... qui ha
obert aquest meló, Sr. Conseller?, ha estat el Partit Popular, és
el Partit Popular que dóna una estocada mortal a la llengua
catalana, però, és que vostè, Sr. Conseller, s’ha adonat que ha
fet catalanista fins i tot el Sr. Aznar? Vostè sap que la Llei de
règim jurídic de les administracions públiques, que és de l’any
1992 i que va ser modificada l’any 99 pel Sr. Aznar, diu,
respecte de la llengua dels procediments que "los interesados
que se dirijan a los órganos de la Administración General del
Estado con sede en el territorio de una comunidad autónoma
podrán utilizar también la lengua que sea cooficial en ella. En
este caso el procedimiento se tramitará en la lengua elegida
por el interesado", llei estatal del Sr. Aznar. Vostè va encara
més enrere perquè el que vostè ens proposa amb la modificació
de la Llei de règim jurídic, de l’article 44, és que els
administrats tenen dret a rebre notificacions en la llengua
cooficial que desitgin i que així ho demanin, però és que ni tan
sols els procediments, una cosa que diu la Llei de règim jurídic
de l’any 92, van més enrere que això. Fer catalanista el Sr.
Aznar això ja és el súmmum.

Una altra cosa, Sr. Conseller, s’ha dit aquí, i l’hem
d’aplaudir perquè als assessors lingüístics els demanin com a
requisit el català? Jo no sé si això és una broma o vostès se’n
riuen dels ciutadans. Si els assessors lingüístics no han de saber
català, no seran assessors lingüístics, dic jo.

I una pregunta que crec que és important, per què han obert
aquest meló?, per què han muntat aquesta baralla a la nostra
comunitat, tenen previsió de fer convocatòries de selecció de
personal funcionari o provisió de llocs de feina?, perquè vostè
mateix ha dit públicament que no faran oposicions, que tenim
molta crisi. M’està dient que han muntat tota aquesta baralla i
que ni tan sols tenen previst fer convocatòries de selecció de
personal funcionari?

Sr. Conseller, han creat un problema allà on no existia i a
ningú no se li escapa tampoc que això té una intencionalitat
política, que és desviar l’atenció dels ciutadans respecte de la
política de retalls que ens està portant, per part d el Partit
Popular, a una recessió econòmica sense precedents. Això és el
que estan fent vostès, estendre una cortina de fum,
malauradament aquesta cortina de fum no és com la pelAlícula,
ni vostè és Robert De Niro, ni el president Dustin Hoffman.

Sr. Conseller, nosaltres des de l’oposició -li torn a reiterar-
serem molt contundents en la nostra crítica, però també farem
la proposta en positiu, oferim diàleg i consens. Li torn repetir,
Sr. Conseller, retiri aquest avantprojecte, presenti una Llei de
funció pública integral. Si no la presenten vostès, Sr. Conseller,
la presentarà el nostre grup, i així i tot, seguim amb la mà estesa
per arribar a un acord respecte, no només de la funció pública,
sinó també del model lingüístic que vostès trenquen per primera
vegada des de l’any 1986. 

I quan ens diuen que tot això ho fan per adaptar-nos a una
sentència del Tribunal Constitucional, li pregunt, Sr. Conseller,
aquesta sentència del Tribunal Constitucional li deia que havíem
de modificar la Llei de coordinació de policies locals de les Illes
Balears o la Llei de normalització lingüística de l’any 86 de les
Illes Balears? La resposta és clara, no. Aquesta sentència del
Tribunal Constitucional diu que cap llengua cooficial no pot
tenir preferència davant d’una altra. I amb la seva reforma, hi ha
una llengua que té preferència sobre l’altra, que és el castellà
perquè és l’única que serà requisit a l’administració pública de
les nostres illes si aquesta aberració d’avantprojecte tira
endavant. Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca té la paraula el Sr.
Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. S’ha fet referència que el programa electoral
del Partit Popular era un compromís, jo supòs que no tenc el
mateix programa electoral del Partit Popular, perquè si jo ho he
llegit bé, no posa que modificaran la Llei de normalització
lingüística, açò no ho diu. Diu en tot cas que el català deixarà de
ser un requisit i serà un mèrit, ni tan sols diuen que ho faran de
forma general. Per tant, era perfectament compatible aquest
compromís amb una nova situació que no suposava modificar
la Llei de normalització lingüística.

En segon lloc, li deman, jo vaig a una administració i els
deman que em passin un expedient, un ajuntament o el consell
insular, en quin idioma trobaré aquell expedient?, en els dos
idiomes mesclats?, en un idioma?, què demanaré que me’l
tradueixin? Jo li deman una altra cosa, com s’iniciarà un
expedient, en quin idioma?, en l’idioma que el tècnic consideri,
i si el següent tècnic que l’ha de continuar no sap aquell idioma,
no coneix el català? Per tant, per defecte, l’expedient acabarà
sent en castellà. El fet que els funcionaris, el funcionament, la
llengua catalana no sigui vehicular dins l’administració acabarà
fent que la llengua vehicular sigui el castellà. 

I açò ho saben vostès i si no ho saben, ja li he dit abans,
parlin amb sociolingüistes i revisin com es du a terme un
expedient, Sr. Conseller, vostè ho sap prou bé. Com es durà a
terme un expedient? Com es durà a terme? Com es reconeixeran
els drets lingüístics dels ciutadans que reclamen un expedient?
Me’l traduiran quan jo els ho demani? Això es feia quan una
persona que no coneixia el català s’hi adreçava i lògicament si
demanava que se li fes en castellà, se li feia, però el
funcionament vehicular era en català.

Vostès parlen que la llengua catalana és la llengua oficial, la
llengua pròpia, però no la llengua preferent. Jo els dic, deixem
el tema de preferència, tenim sentències que parlen d’aquest
concepte. Parlem de llengua vehicular, quina serà la llengua
vehicular de funcionament intern en una administració?, quina?
Jo crec que és clar que vostès volen que el català persisteixi,
però com a ball folklòric dels diumenges matí. I en canvi,
nosaltres voldríem que fos la llengua de mercat de cada dia. I
aquesta és la diferència. Vostès sí se l’estimen molt, però com
aquell element identificatiu, folklòric per conservar.

Després volen reduir-ho a un tema de models. Nosaltres
tenim un model, vostès en tenen un altre. Jo els deman, el seu
model és compatible amb la supervivència, amb la pervivència,
amb la vitalitat de la llengua catalana? Han consultat açò amb
aquells que saben de llengua? Perquè consulten moltes coses als
tècnics, però consultes amb lingüistes no n’he vista ni una. Li
torn a insistir.

Després m’ha parlat en termes de situacions d’agressivitat
i ha demanat respecte. Sr. Conseller, tots aquí denunciarem
vengui d’on vengui qualsevol acte de violència, física o no
física, qualsevol acte, però som al Parlament i el Parlament és
per parlamentar. I, per tant, l’eina, l’instrument de feina és el
diàleg. I jo no crec que es pugui proposar una modificació d’una
llei tan important com la de normalització lingüística utilitzant
la situació que “nosaltres ens vam sentir agredits, ara els toca a
vostès”. Això és el resum del que vostè ha expressat, és a dir,
aquesta modificació es du a terme amb un esperit absolut de
venjança. I aquesta situació lògicament no pot dur a una millora
de la convivència lingüística de la nostra comunitat. 

Jo també li deman que retiri, que es repensi aquesta
modificació. I no li deman que ho digui aquí, que ho afirmi, que
sé que no ho farà ni ho pot fer. Però sí que dins el context de
saber que no és un tema menor, que és un tema important que
mou moltes emocions i que mou moltes opinions dins la nostra
societat, val la pena que sigui tractat amb el respecte i amb el
rigor que mereix. Jo crec que vostès han fet una modificació
sense rigor i sense respecte per al conjunt dels ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Fernando Rubio per un temps de
cinc minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltíssimes gràcies, Sr. President. Jo crec que aquest debat
s’ha de centrar com l’ha presentat vostè, Sr. Conseller, des de la
serenitat, des de la prudència, des de la moderació i explicant
quin ha estat el procés d’aquesta decisió, i jo crec que hi ha dues
coses que l’avalen. En primer lloc, el programa electoral de la
formació política a la qual vostè pertany i que efectivament això
es converteix en un mandat electoral, un mandat de la ciutadania
que s’ha de complir. I en segon lloc, amb el nou règim jurídic
establert per la sentència del Tribunal Constitucional. I també
vull recordar que aquí el Tribunal Superior de Justícia de les
Illes Balears, va dir que precisament qui va vulnerar la Llei de
normalització lingüística va ser el govern del pacte. Per tant,
avui aquí lliçons de normalització lingüística, aquells que han
estat condemnats pel Tribunal Superior de Justícia sincerament
crec que no s’han d’acceptar.

Però crec que no hem de pujar el to, ni crispar, ni fer allò
que pretén fer l’oposició. L’oposició amb aquest tema vol treure
un rèdit polític, sap que si fan agitació social amb aquest tema
els va bé i els que fan oportunisme són ells. Nosaltres, jo crec
que s’ha de fer des de la institucionalitat i des de la seriositat, un
discurs més rigorós com s’ha apuntat en aquesta seu
parlamentària, fent una explicació com molt bé ha fet vostè,
pedagògica de quin és el procediment que s’ha d’aplicar amb les
modificacions que són necessàries i que evidentment ja hem
explicat anteriorment que no se pot modificar només una norma,
s’han de modificar tres normes, s’han de modificar vuit articles
de la Llei de normalització lingüística perquè s’ha d’adaptar
també a l’Estatut d’Autonomia. En definitiva, una pedagogia
que es veu que l’oposició no vol entendre, però en definitiva que
cadascú que faci la seva feina.
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A més, també hem de tenir present i crec que és important
veure quina és la conducta o quines són les actuacions que es
duen a terme a altres comunitats autònomes. Al País Valencià
des de juny de 2010 ja no és un requisit saber el català per
accedir a la funció pública i al País Basc l’euskera ja no és un
requisit per als funcionaris de justícia, des que així ho va dictar
expressament el Tribunal Superior de Justícia del País Basc i
així es recull a la Llei de funció pública del País Basc de l’any
1989, on es diu que l’euskera és considerat com a mèrit per
accedir a la funció pública d’aquesta comunitat autònoma.

Per tant, no és una cosa que només es faci aquí, a la
comunitat autònoma de les Illes Balears, sinó que és una
tendència que es produeix a altres comunitats autònomes que
també tenen una cooficialitat molt semblant a la nostra, i es
lleva aquest requisit perquè es considera que és més un
inconvenient que una cosa positiva. I així també nosaltres ho
consideram.

Crec que és important, per tant, dur endavant aquesta
reforma, així li hem manifestat en reiterades ocasions des del
nostre grup parlamentari. I ens hem quedat amb unes
afirmacions que vostè ha fet, Sr. Conseller, quan deia que
efectivament no és un normal que per exemple tenir el català C
sigui pràcticament el mateix o molt més valorat que un doctorat
per accedir al servei públic; o també ha posat un exemple, que
el català D puntuï igual que el títol de capità de la marina
mercant per a una plaça a Ports. Consideram que, efectivament,
això són coses que no són normals, ni són adients, són
estridents. 

En definitiva, nosaltres creim que hem de fer una
administració pública en la qual el conjunt de la societat se senti
reflectida i no només uns quants, simplement pel fet que quan
ells governen posen aquestes normes, perquè són les normes
que ells consideren que són les que han d’imperar, sense tenir
consciència de quina és la voluntat de la societat. 

Jo estic convençut que amb aquesta normativa aconseguirem
una administració més propera al ciutadà, una administració
pública que el que cerca és incentivar el coneixement de la
nostra llengua. Jo crec que parlar d’incentius, de premis, de
donar oportunitats sempre és en sentit més positiu, que no la
paraula imposició, obligació que és el que li agrada a l’oposició.
I després li vull dir també que no escolti l’oposició quan li diu
que aturi aquesta llei, no l’escolti!, no l’escolti perquè l’oposició
no té el suport que ha tengut vostè. 

Per tant, nosaltres podem escoltar l’oposició i podem pactar
determinades qüestions, però quan un es posa en aquest pla
totalment tancat, de dir: “retirin immediatament aquesta llei”
com si li donassin una ordre, evidentment el que no té el suport
majoritari de la ciutadania no està en condicions de donar
aquestes ordres ni imposicions. Tal vegada és que quan
governaven estaven acostumats a fer-ho així, fent aquestes
imposicions, però com que ara són a l’oposició han de saber
primer per què són a l’oposició, perquè els ciutadans no han
confiat en ells; i segon, ser un poc més prudents i no fer
demagògia, com han fet en aquesta compareixença.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per concloure té la paraula el Sr.
Conseller.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Ja per concloure, perquè crec que
s’han exposat amb prou extensió els diferents arguments i les
diferents posicions. Però bé, sí que vull dir que la Sra. Pilar
Costa no m’ha entès quan he fet l’explicació del promotor... Jo,
Sra. Costa, parlava de respecte i parlava d’educació. El rerafons
que hi ha darrera aquesta anècdota és educació i respecte. Em
preocupa que vostè no ho hagi entès així.

També s’ha parlat de valors oberts, etc. Miri, el que ha
passat aquí, entre altres coses, és que hem tancat melons de
determinats colAlectius que tenien els “xiringuitos” muntats,
negocis al respecte i açò és el que ha creat..., sí, sí, un ànim de
resistència i aquest clima de conflicte. No acab d’entendre que
no es vulgui comprendre ni respectar la sentència del Tribunal
Constitucional. 

Nosaltres promovem aquesta modificació per convenciment,
per principis, ho he dit abans, i perquè volem complir amb el
nostre programa electoral. Nosaltres no hem romput cap
consens lingüístic sobre aquesta qüestió, el van trencar vostès en
tot cas mitjançant determinades accions i actuacions que van dur
a terme durant l’anterior legislatura, i el nostre ànim està en
garantir els drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears
i en aquesta tasca estam fent feina.

Per tant i ja per concloure, volem complir amb el nou marc
legal estatutari i constitucional. Volem dur a terme amb rigor la
modificació de la Llei de funció pública per tal de donar
compliment, com he dit abans, a aquests preceptes que ens han
encomanat els ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 
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Abans de passar al tercer punt, volem agrair la presència del
conseller d’Administracions Públiques i dels seus
acompanyants. Moltes gràcies.

III. Debat de l'escrit RGE núm. 5941/11, presentat pel
síndic major de la Sindicatura de Comptes de les Illes
Balears, pel qual tramet còpia de l'informe 66/2011, de
fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions
autonòmiques de dia 22 de maig del 2011.

Passam ara al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix en
el debat de l’escrit RGE núm. 5941/11, presentat pel síndic
major de la Sindicatura de Comptes de les Illes Balears,
mitjançant el qual es tramet còpia de l’informe 66/2011 de la
fiscalització de la comptabilitat electoral de les eleccions
autonòmiques de dia 22 de maig de 2011.

Torn de fixació de posició. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar Costa per un
temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies. Ara no el consumiré. Només vull dir que per part
del nostre grup ens donam per assabentats de l’informe i volem
agrair la feina feta tant per les conclusions, com per les
recomanacions que sempre és bo tenir en compte per part de
l’Administració. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. El mateix, jo crec que és important conèixer
aquest informe, recollir les recomanacions que en ell es fan,
assumir-les per part de tots els grups polítics i també veure, en
certa manera valorar positivament el fet que els grups que aquí
tenim representació parlamentària, almenys pel que fa a aquest
informe, han complit almenys uns nivells de paràmetres de
transparència i de rigor que s’exigien.

Per altra banda, crec que és fonamental que aquests informes
es donin a conèixer, siguin coneguts, no només aquí, sinó també
per part de la ciutadania, perquè crec que donen prestigi i rigor
a l’activitat dels partits polítics.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Grup Parlamentari Popular, Sr. Miquel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Molt breument i en la mateixa
línia que la resta de portaveus dels altres grups parlamentaris
representats en aquesta comissió.

Prenc la paraula bàsicament per en primer lloc agrair la feina
que fa el síndic en aquest sentit, de fiscalització de la
comptabilitat dels grups polítics i també per celebrar la
transparència en què tots els grups s’han mostrat disposats a
colAlaborar amb la Sindicatura de Comptes, per tal que aquesta
feina pugui ser desenvolupada sense cap incidència destacable
per part dels síndics.

Per tant, simplement això. Acceptam les recomanacions,
prenem nota de les recomanacions i destacam una vegada més
la feina feta pel síndic.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En conseqüència es dóna per debatut l’escrit
RGE núm. 5941/11, presentat pel síndic major de la Sindicatura
de Comptes de les Illes Balears, mitjançant el qual tramet còpia
de l’Informe 66/2011 de la fiscalització de la comptabilitat
electoral de les eleccions autonòmiques de dia 22 de maig del
2011.

Es recorda a tots els grups parlamentaris que poden exercitar
les iniciatives que estimin oportunes en relació amb l’esmentat
informe.

Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui i no havent-hi més
assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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