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EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, començam la sessió
d’avui, en primer lloc, demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sr. Presidente, Jaime Fernández sustituye a Pedro Palau.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Quico Mercadal.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Conxa Obrador substitueix Marc Pons.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix
en les preguntes RGE núm. 950/12, 952/12 i 1226/12.

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

I.1) Pregunta RGE núm. 950/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
llengua dels expedients administratius.

Per formular la primera pregunta RGE núm. 950/12, relativa
a llengua dels expedients administratius, té la paraula el Sr. Nel
Martí, per un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Bon dia, Sr. Conseller, els
articles 43 i 44 de la Llei de normalització lingüística, que fan
referència a l’ús del català a l’Administració i als procediments
administratius, parlen que s’utilitzarà el català en les seves
actuacions internes i en la relació entre elles i també que
s’utilitzarà el català sens perjudici del dret dels interessats a
presentar escrits i documents, a fer manifestacions i, si ho
solAliciten, a rebre notificacions en castellà.

Aquests articles, es proposa ara que es modifiquin, en el
contingut, en el títol, passen a ser articles en relació amb l’ús de
les llengües oficials a l’Administració i, com molt bé diu la
filòloga -jo diria que avui la filòloga indignada- Aina Moll
converteixen la Llei de normalització lingüística en una llei de
gestió de llengües, de llengües oficials. I ho fan a partir d’una
modificació de la Llei de funció pública que alhora modifica la
Llei de normalització lingüística que alhora modifica els
requisits de toponímia i que afecta el nucli central del que és
l’esperit de la Llei de normalització i pel que afecta
l’Administració pública, que és que el coneixement del català
deixi de ser un requisit i passi a ser un mèrit.

Ja hem dit altres vegades que des del nostre punt de vista
aquestes modificacions que introdueix el Projecte de llei de
modificació de la Llei de funció pública vulnera, invalida de
facto el dret del ciutadà a la disponibilitat lingüística dels
empleats públics, dret garantit per llei tal com s’estableix a
l’Estatut d’Autonomia a l’article 14.3, un dret que comporta un
deure, una obligació dels empleats públics de conèixer la
llengua catalana i també un acompliment de les administracions
que han de vetllar, segons diu l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic, aquest coneixement de la llengua catalana.

Es tracta per tant de tenir un coneixement suficient de la
llengua catalana tal com, de manera taxativa, recull el Tribunal
Constitucional a la Sentència núm. 31/2010. La sentència per a
nosaltres és molt clara, és molt taxativa, deixa clar que, si bé no
existeix un deure genèric o abstracte de coneixement de la
llengua catalana, sí que existeix aquest deure per a la funció
pública, per la seva relació especial de subjecció i també per a
l’educació -no és el cas del debat, però també per a l’educació-
en haver acabat l’ensenyament obligatori, existeix un deure
legal de coneixement per igual d’ambdues llengües oficials, la
llengua catalana i la llengua castellana. La sentència ho tracta
específicament als fonaments de dret núm. 14 i 21. 

La sentència del Tribunal Constitucional a la qual el Partit
Popular s’ha referit reiteradament, en canvi, no fa valer el punt
esmentat que tracta sobre requisit lingüístic en concret sinó que
utilitza els apartats que tracten sobre l’oficialitat de les llengües
i que qüestionen la consideració de la denominació... o la
denominació de preferent a la llengua catalana.

Es vulnera per tant l’article 14.3 de l’Estatut d’Autonomia
i també per connexió l’article 56 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic. Altres sentències també incideixen en la mateixa idea,
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears en una sentència, la 142/2010, diu
textualment el que segueix: “La capacitación lingüística
concierne al uso de la lengua catalana como lengua de
servicio, pero no solo. En efecto, la capacitación lingüística
atañe igualmente a las relaciones ad intra, esto es a que el
catalán es lengua interna o de trabajo en la Administración
pública, artículo 43.1 de la Ley 3/2003. El derecho
constitucional de los ciudadanos a ser atendidos en catalán,
esto es a dirigir comunicaciones en catalán y a recibir
contestación en catalán sumado a otras justificadas razones
como la eficacia administrativa o la normalización lingüística
hacen preciso que la Administración de la comunidad
autónoma en cuanto ahora interesa otorgue relevancia jurídica
al conocimiento de la lengua catalana al objeto del ingreso y/o
provisión en la función pública de las Islas Baleares -i acab.
Por consiguiente, la Administración de la comunidad
autónoma puede y debe ordenar el conocimiento de la lengua
catalana como requisito general de acceso a las actividades
públicas.” 
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Per a nosaltres no hi ha cap dubte, és molt clar. És molt clar
el que diu la llei, el que diu l’esperit de la llei i el que diuen les
sentències dels diferents tribunals. 

És per açò que ens agradaria, en vista d’aquesta tota claredat
al text que se’ns expliqués com serà possible en una situació en
què els empleats públics no tenen el deure de conèixer la
llengua catalana, com es podrà complir aquest dret dels
ciutadans, no només a ser atesos, sinó a poder consultar
qualsevol expedient, a poder fer el seguiment de qualsevol
expedient al qual també tenen dret quan els afecta en la seva
llengua en el cas en què sigui llengua catalana i es troben per
exemple un funcionari que no coneix aquesta llengua, perquè ja
no serà un requisit i per tant no serà una obligació.

Aquesta és la pregunta, en quina llengua es tramitaran els
expedients administratius si el català deixa de ser requisit a
l’administració pública? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Contesta el Sr. Conseller.

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

Moltes gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, a partir de
l’aprovació de la modificació de la Llei de funció pública per
aquest parlament, senzillament s’atendrà a cada ciutadà en la
llengua cooficial que triï, que esculli, per dirigir-se a
l’Administració, si és en català, en català; si és en castellà, en
castellà. Tan simple com això.

Hi ha un mecanisme que es diu procediment intern i que
comporta la gestió d’aquest tipus de tasques, no a partir d’ara,
sinó des de sempre com vostè també sap, així que crec que no
fa falta entrar en més detalls respecte de si les comunicacions
amb l’administrat per part de l’empleat públic, de
l’Administració, és en una llengua o en l’altra, senzillament es
farà amb la normalitat que tenim avui en dia.

Amb tot li repassaré els articles, als quals ja ha fet esment
vostè, que volem modificar amb la disposició addicional segona
que probablement poden ser de l’interès també dels altres
diputats. 

El 43 queda redactat en aquests termes: “L’Administració de
la comunitat autònoma i les entitats que integren l’administració
instrumental podran emprar el català i el castellà indistintament
en les seves actuacions internes i en la relació entre aquestes.
També ho podran ser indistintament en les comunicacions i les
notificacions dirigides a persones físiques o jurídiques, sense
perjudici del dret de les persones interessades a rebre resposta
en la llengua cooficial utilitzada o la que solAlicitin”.

Per la seva banda, l’article 44 indica que: “Als procediments
administratius tramitats per l’Administració de la CAIB i les
entitats que integren l’administració instrumental es podrà
emprar indistintament -de nou- el castellà i el català, sense
perjudici del dret de les persones interessades a presentar escrits
i documents o fer manifestacions i, si se solAliciten, a rebre
notificacions en la llengua cooficial que desitgin. Si no
manifesten en quina llengua cooficial volen rebre la resposta
s’ha d’entendre que opten per rebre-la en la que han utilitzat per
adreçar-se a l’Administració”.

D’açò es desprèn idò que els empleats públics podran
emprar el català i el castellà indistintament, però, açò sí,
garantint el dret dels ciutadans establert a l’article 56 de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. A més, cal recordar en
aquest punt que l’alt tribunal deixà establert que l’Administració
no té cap dret -entre cometes- a dirigir-se exclusivament als
ciutadans en llengua catalana i s’esplaia sobre la relació
lingüística entre Administració i ciutadans, també en la
declaració d’inconstitucionalitat de l’article 6.1 que declarava
el català llengua preferent dels òrgans públics. 

La sentència del Tribunal Constitucional de 2010 diu que
són els particulars els que tenen el dret d’utilitzar tant el català
com el castellà en la seva relació amb els poders públics.
Tanmateix també s’ha de dir que en la idea de seguir avançant
en la professionalització dels personal que accedeix a
l’Administració indistintament de la seva procedència amb la
reforma que pretenem impulsar es pretenen instrumentar les
mesures necessàries perquè els processos selectius permetin
l’accés de les persones millor qualificades i que superin les
proves amb més nivell i que una vegada... els que no tenguin un
determinat nivell de català puguin formar-se o millorar el
coneixement d’aquesta llengua. Tot açò es farà fomentant els
cursos adequats i de la mateixa manera els procediments de
provisió valoraran com a mèrit els diferents nivells de català.
D’aquesta manera, com ja he dit abans, passam a assegurar la
correcta satisfacció dels drets lingüístics que es reconeixen als
ciutadans en l’àmbit territorial de les Illes Balears mitjançant la
capacitació, també lingüística, del personal de l’Administració
en el supòsit que les funcions que hagi de desenvolupar o la
relació directa amb la ciutadania així ho exigeixin. 

En l’actualitat, d’una banda, la immensa majoria de les
persones al servei de l’Administració de la CAIB té certificat de
coneixement de català que els permet atendre els drets lingüístic
dels ciutadans, com vostè bé sap. D’altra banda i a conseqüència
de l’ensenyament de/i en llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, als centres docents no universitaris els alumnes que
acaben l’Educació Secundària Obligatòria i els que acaben el
Batxillerat amb determinat nombre d’hores de català tenen uns
coneixements d’aquesta llengua equiparables als Certificats B1,
B2, C1, segons els casos.

Les diferents normes en vigor pel que fa al procés educatiu
a les Illes garanteixen també un elevat nombre de potencials
aspirants a l’Administració que poden assegurar que el dret de
lliure elecció de llengua cooficial dels ciutadans pugui estar
garantit, com vostè també sap.

Per tant, no hi ha absolutament cap novetat respecte del que
hem anat dient reiteradament en els darrers mesos. Moltes
gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller. Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. Sr. Conseller, la realitat és que a partir de
l’aprovació d’aquest projecte de llei, per accedir a
l’Administració pública de les Illes Balears serà requisit, serà
obligatori el coneixement de la llengua castellana, i no serà un
requisit, no serà obligatori el coneixement de la llengua
catalana. Açò permetrà per molt que la realitat avui sigui una,
açò permetrà que hi pugui haver treballadors públics que només
tenguin coneixement d’una de les llengües obligatòries, la
llengua castellana i açò permetrà que, i de fet afavorirà que el
procediment administratiu vagi essent cada vegada menys en
català i sigui cada vegada més en castellà.

Li pos un exemple. Jo tenc uns terrenys, i en aquests
terrenys s’ha trobat un jaciment arqueològic; el consell insular
obre expedient; jo, com a afectat d’aquest expedient, tenc dret
a consultar-lo, però resulta que qui tramita aquest expedient no
coneix la llengua catalana, només el pot tramitar en llengua
castellana. Jo no vaig a la finestreta només a què m’atenguin en
castellà, com vostès asseguren, sinó que jo deman consulta amb
el tècnic que tramita aquell expedient, com tenc dret, no té
coneixement de llengua catalana. Com ho resolem?, on són els
drets lingüístics en aquest cas dels catalanoparlants? És que
aquest és l’esperit no només de la Llei de normalització
lingüística, és l’esperit de l’Estatut. 

Vull fer referència a dos articles que posen de manifest
aquest esperit, que també és -em sembla- al pròleg de l’Estatut
d’Autonomia, aquest projecte de llei que modifica la Llei de
funció pública va també en contra dels article 97 i 99 de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears i, des del nostre punt,
és també antiestatutari i fins i tot diria que anticonstitucional en
aquest sentit particular, ja que l’Estatut parla com es veurà de
mèrit preferent mentre que el projecte de llei parla només de
mèrit, en quins casos?, l’article 97 parla dels llocs “vacants i
resolució de concursos i oposicions per a magistrats i jutges”,
l’article 99 fa el mateix per a “notaris i registres”.

Aquests tenen, l’Estatut així ho estableix, mèrit preferent,
requisit, mèrit preferent, requisit. És a dir, els cossos estatals de
funcionaris o equiparats tindran com a requisit el coneixement
de la llengua catalana; els cossos autonòmics, no. No és només
per posar en evidència una contradicció, és també per posar en
evidència quina era, quin és l’esperit de l’Estatut d’Autonomia
quan parla no només que s’han de respectar els drets lingüístics,
sinó també que s’ha de promoure el coneixement de la llengua
catalana, l’ús de la llengua catalana, que la llengua catalana és
la llengua oficial i pròpia de la nostra comunitat, però també,
lògicament, de l’administració autonòmica.

Per tant, per molt que se’ns digui que la voluntat és respectar
els drets lingüístics, la realitat, la realitat que no s’ha volgut
estudiar i tindrem temps de parlar-ne posteriorment, la realitat
sociolingüística d’avui, a partir d’aquesta llei, canviarà en
detriment de la llengua catalana que l’Estatut pretenia protegir
i promoure.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de rèplica.

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

Gràcies, Sr. President. Molt breument també, miri, amb
l’aprovació d’aquest projecte de llei serà contemplat com a
mèrit tenir una titulació, determinada titulació de català. Per
tant, tots els funcionaris que tenguin aquesta titulació de català
tindran més puntuació, tindran més possibilitats que un altre que
no la tengui per tal d’accedir a l’Administració. D’alguna
manera, és una discriminació positiva que es fa cap a totes
aquelles persones que tenguin una titulació per tal d’accedir-ho.

Jo...vaja, jo tenc una plena confiança en els ciutadans de les
Illes Balears que aquells que una vegada, d’aquí a un futur... que
no serà immediat evidentment, però d’aquí a un futur en què es
puguin convocar noves oposicions que tindran la mateixa
capacitat intelAlectual i la mateixa capacitat de feina per poder
aprovar unes oposicions. Si les aproven tindran més puntuació
perquè tindran un mèrit que els altres no podran tenir, perquè no
tenen el català.
Crec que açò queda absolutament clar.

I respecte de la darrera reflexió que ha fet vostè, miri, els
canvis de normativa que impulsa aquest govern van en total
sintonia amb l’Estatut, com no pot ser d’altra manera, s’ha
estudiat bé la coordinació i la coherència d’aquesta modificació
legal, per la qual cosa estic absolutament segur que es respecta
-com no pot ser d’altra manera- la Constitució i el marc
estatutari que tenim avui en dia establert.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.2) Pregunta RGE núm. 951/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
modificació de la Llei de funció pública.

Per formular la pregunta RGE núm. 951/12, relativa a
modificació de la Llei de funció pública, té la paraula el Sr. Nel
Martí per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. En aquest cas seré més breu, de fet, aquest
tema ja el vàrem tractar en una altra pregunta. 
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L’únic que voldria dir és que jo també tenc confiança que els
ciutadans de les Illes són conscients de quina és la llengua
pròpia i quina és la llengua que hauria de ser d’ús habitual, tot
i que tots els ciutadans, lògicament, han d’exercir la seva
llibertat i el dret a poder utilitzar les dues llengües oficials.
També tal vegada per açò avui podem saber que un percentatge
molt baix de ciutadans han triat per a l’escolarització i com a
llengua d’aprenentatge en la primera fase de lectoescriptura la
llengua castellana i han triat majoritàriament la llengua catalana
i ho han fet famílies lògicament catalanoparlants i famílies
castellanoparlants.

Ens diuen que ho han estudiat molt bé jurídicament, però ja
li deia en una altra ocasió que, en tota la documentació que
adjunta el projecte de llei, hi ha informes fins i tot d’impacte, ja
sé que són prescriptius, d’impacte al territori, però no n’hi cap
d’impacte sociolingüístic, per tant, tenc dubtes que s’hagi
estudiat tan bé. I també tenc el dubte quan no es recorre a la
institució que l’Estatut, que vostès diuen que la respecten i que
la tenen en total consideració, que és respectuós, no tenen en
compte aquella institució que l’Estatut preveu com a institució,
màxima institució, d’assessorament, de consulta, al Govern en
temes lingüístics: la Universitat de les Illes Balears. 

Jo li deman per la correcció, no per la legalitat, li deman:
considera correcte fer una modificació a segon nivell,
modificació de Llei de funció pública, però que modifica la Llei
de normalització lingüística, per tant, que afecta de manera clara
una llei general, en aquest cas referida a la llengua... És correcte
no consultar la màxima institució que preveu l’Estatut en temes
de llengua i en temes també de toponímia, que ja tendrem temps
de parlar-ne, però en temes de llengua catalana?, per què s’ha
triat aquest camí?, quina era la por?, la por era la mateixa en la
qual s’ha traduït que és un pronunciament unilateral per part de
la Universitat de les Illes Balears?

No hagués estat més correcte -jo diria fins i tot jurídicament,
però també diria èticament- consultar tots aquells que haurien
de ser consultats, en aquest cas la Universitat, per tal que digui
la seva sigui del gust o no sigui del gust del Govern de les Illes
Balears respecte d’una modificació que afecta fonamentalment
el nucli de la Llei de normalització lingüística? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller.

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

Sí, gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, el primer que li vull
dir és que al projecte de modificació de la Llei de funció pública
se li va donar el tràmit d’audiència en la seva fase inicial i que
la Universitat de les Illes Balears va ser una de les alAlegants, de
qualque manera la consulta sí que es va fer per part d’aquesta
institució. En tot cas, i com vostè també ha dit, vull fer constar
que no és preceptiu cap informe d’òrgans com el Consell Social
de la Llengua Catalana, a què vostè ha fer referència.

Centrant-nos més en l’assumpte que vostè planteja, li dic
que l’informe de l’Advocacia de la comunitat autònoma,
elaborat en la fase d’avantprojecte de modificació de la Llei de
funció pública, assenyala que el conjunt d’articles que conté, i
que suposen la modificació de preceptes o addició d’altres nous
en la Llei 3/2007, de funció pública, o la modificació de
determinats articles de la Llei 3/96, de normalització lingüística
així com de la 3/2003, de règim jurídic de l’administració de la
CAIB, es considera que aquesta iniciativa està perfectament
interrelacionada i coordinada pel que fa a la modificació o
addició d’articles i que pel seu contingut ha d’anar
acompanyada de la deguda modificació a adaptació correlativa
d’aquells preceptes de les altres lleis que, des d’un punt de vista
material o funcional, es puguin veure afectades per la referida
modificació o addició de preceptes operada en la Llei 3/2007.

Per una altra banda, en els darrers anys diverses sentències
del Tribunal Constitucional, especialment la 31/2010, de 28 de
juny de 2010, han establert el règim jurídic de les llengües
oficials. En aquest sentit la sentència estableix, en el fonament
jurídic 14 que reitera en el 21 recordant la sentència del
Constitucional 82/1996, que d’acord amb la Constitució “és
oficial una llengua, independentment de la seva realitat i pes
com a fenomen social, quan és reconeguda pels poders públics
com a mitjà de comunicació en i entre ells i en la seva relació
amb els subjectes privats en plena validesa i efectes jurídics, el
que implica que el castellà és el mitjà de comunicació normal
dels poders públics i davant ells en el conjunt de l’Estat
Espanyol” -açò entre cometes, eh? A més, en virtut del
contingut de l’apartat 2 de l’article 3 se segueix, així mateix,
que la consegüent cooficialitat ho és respecte de tots els poders
públics radicats en el territori autonòmic, sense exclusió dels
òrgans dependents de l’Administració central i d’altres
institucions estatals en sentit estricte.

També en aquesta sentència, 31/2010, es va establir la
definició del català com a llengua pròpia de Catalunya no pot
suposar un desequilibri de règim constitucional de la
cooficialitat d’ambdues llengües en perjudici del castellà. Si
amb l’expressió -entre cometes- “llengua pròpia vol significar-
se que el català és llengua peculiar o privativa de Catalunya per
contrast amb el castellà, llengua compartida a totes les
comunitats autònomes, l’addició de l’article 6.1 és
inobjectable”. Si d’açò, per contra, pretén deduir que únicament
el català és llengua d’ús normal i preferent del poder públic,
encara que sigui només de l’autonòmic, es contradiria una de les
característiques constitucionalment definidores de l’oficialitat
lingüística que és, segon la (...) de la sentència del Tribunal
Constitucional, 82/86, que “les llengües oficials constitueixen
mitjà normal de comunicació en i entre els poders públics i en
la seva relació amb els subjectes privats en plena validesa i
efectes jurídics. Tota llengua oficial és, per tant, i també on
comparteix aquesta qualitat amb una altra llengua espanyola,
llengua d’ús normal per i davant del poder públic. També, en
conseqüència, ho és el castellà per i davant les administracions
públiques catalanes, que com el poder públic estatal a Catalunya
no poden tenir preferència per cap de les dues llengües oficials”.
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Més endavant, assenyala la sentència, que “a diferència de
la noció de normalitat el concepte de preferència, pel seu propi
tenor, transcendeix la mera descripció d’una realitat lingüística
i implica -i aquí vostè pot fer referència a l’enquesta- la
primacia d’una llengua sobre una altra en el territori de la
comunitat autònoma imposant. En definitiva, la prescripció d’un
ús prioritari d’una d’elles, en aquest cas del català sobre el
castellà, en perjudici de l’equilibri inexcusable entre dues
llengües igualment oficials i que en cap cas no poden tenir un
tracte privilegiat. Per tot això, al mateix temps que es modifica
la Llei 3/2007, per eliminar l’exigència general d’un determinat
nivell de coneixement del català com a requisit per accedir a
l’administració i d’acord amb els raonaments jurisprudencials
esmentats, s’ha considerat oportú i necessari modificar les lleis
que regulen l’ús de la llengua en l’administració en els aspectes
que fan referència a aquesta qüestió”. A més, les mateixes
sentències judicials són les que obliguen a interpretar l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears d’acord amb el nou règim
jurídic establert pels tribunals. 

En definitiva, que la Llei de normalització lingüística es
modifica en funció de la coherència del canvi de la Llei de
funció pública que es troba ja en tramitació parlamentària, sense
que hagi de sotmetre’s a consulta alguna als òrgans que vostè
esmentava fa un moment, i es fa amb tots els avals jurídics i
normatius necessaris per procedir a aquesta qüestió. De qualque
manera pensam que s’ha explicat bé i ja en multitud d’ocasions
que la regulació de la funció pública no la trobam només en una
llei sinó que està formada per un grup d’articles de diferents
lleis interrelacionades i complementàries entre elles. En
definitiva, el que es coneix com a marc normatiu obliga,
inevitablement, a la modificació del grup d’articles correlatius
que actualment regulen l’acreditació del coneixement de la
llengua catalana pel que fa a l’accés a una ocupació pública.

I ja finalment, sobre els articles de les diferents lleis que es
veuran afectats per la modificació de la Llei de funció pública
m’agradaria destacar que el grau de sentit comú ha estat tan
elevat que es va retirar allò que vàrem veure que transcendia
absolutament l’àmbit administratiu per incidir en el privat. 

De qualque manera, Sr. Diputat, nosaltres actuam amb l’aval
que ens dóna aquesta modificació, amb l’aval dels tècnics i
també per coherència política amb allò que vàrem defensar en
campanya electoral. No hem aprofitat aquest canvi normatiu per
imposar una llengua, en cap cas, en detriment de l’altra,
absolutament en tots els àmbits. Per tant, el nostre ànim és
donar compliment a allò que diuen les sentències, ser coherent
amb el nostre programa electoral i fer normal el que és normal
en el carrer. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de rèplica.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies. La pregunta feia referència no a la
legalitat sinó a la correcció. Jo estic convençut que vostès ja han
cercat un bon aval per justificar el procediment que han seguit.
Jo li demanava per la correcció sobretot pensant que no només
parlam d’una qüestió jurídica sinó també d’una qüestió
sociolingüística i, si es vol, d’una qüestió científica. L’Estatut
deixa clar quina és aquesta institució a la qual s’ha de consultar
per açò. Constantment el Govern ens parla de transparència i de
seguretat jurídica, quina major transparència i seguretat jurídica
es donaria si aquella que està contemplada a l’Estatut és
consultada?

Després m’ha parlat de tot un tema al qual jo no he fet
referència, supòs que per justificar-me al final, el tema de si ha
d’haver o no ha d’haver una llengua preferent, el que diuen les
sentències en aquest sentit. Jo només voldria fer-li una reflexió,
constantment es parla de com si alguna de les dues llengües
estigués en una situació de privilegi, moltes vegades s’ha acusat
els governs anteriors d’actuar per donar privilegis a una de les
llengües, que és la llengua catalana. I jo li ho he dit altres
vegades, em sembla que parteixen d’una diagnosi absolutament
falsa i errònia. Quina és, i jo crec que són molt evidents, és que
no sé per què, ni tan sols les hauria de defensar, una jurídica, la
llengua catalana està en una situació jurídica de major debilitat,
si es vol, que la llengua castellana. L’única llengua obligatòria
a l’administració pública, que serà obligatòria si s’aprova, és la
llengua castellana. L’únic requisit és la llengua castellana, serà
la llengua castellana.

Jurídicament, sociolingüísticament, jo ja sé que vostès no en
volen sentir parlar, supòs que és una ciència molt inexacta per
al Partit Popular que no la vol esmentar mai, però la realitat
sociolingüística és que la llengua catalana està en una situació
de debilitat respecte de la llengua castellana. I per una qüestió,
si es vol, de supervivència, per una qüestió de promoure la que
és la llengua d’identitat, la llengua pròpia d’aquestes illes, no hi
hauria d’haver cap més dubte. Això és tot. I una altra vegada,
per rebatre açò se’ns fa referència a una qüestió que mai no hem
posat en dubte, que és el tema dels drets lingüístics. He dit
sempre que em sembla absurd parlar del tema dels drets
lingüístics perquè amb el tema de l’àmbit dels drets lingüístics
estarem d’acord, però no parlam d’açò, parlam, i jo tornaré a fer
referència a la filòloga Aina Moll, que ho diu d’una forma molt
clara i d’una forma molt indignada, el que es fa és convertir una
llei que era de normalització en una llei de gestió de llengües
oficials. Aquest no era l’esperit ni la Llei de normalització
lingüística ni és l’esperit de l’Estatut d’Autonomia.

Jo em referia i em continuu referint a com valora vostè a
nivell de correcció, a nivell de si les coses estan ben fetes, no
consultar aquella que l’Estatut contempla com a institució,
màxima institució a l’àmbit de la llengua catalana, de la
consulta de la llengua catalana. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de contrarèplica, Sr. Conseller.
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EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (José Simón Gornés i Hachero):

Sí, moltes gràcies. Sr. Diputat, miri, les alAlegacions que ens
ha presentat la Universitat de les Illes Balears han estat
valorades, han estat meditades i no s’han inclòs la major part
perquè, doncs bé, no va en sintonia amb allò que aquest govern
pensa que s’ha de desplegar a nivell de nova normativa. De
qualsevol manera permeti’m que digui, segurament és una
percepció subjectiva i molt personal meva, però jo veig la
contradicció, que la Universitat proposi i alAlegui que l’accés a
la funció pública ha de ser un requisit quan ella dins el seu
funcionament intern no obliga que els professors coneguin el
català i no imposa com a requisit aquest accés a la docència,
cosa que nosaltres sí feim, obligam com a requisit als docents
que puguin entrar a impartir docència a la nostra administració.
Ja li dic, segurament és una lectura subjectiva.

La meva percepció també és que en un 98% l’Administració
de les Illes Balears funciona en català, i aquest ús extensíssim
de l’ús de la llengua pròpia de les Illes Balears serà difícilment
modificable perquè és una cosa progressiva, arrelada, les noves
generacions surten més ben formades que mai, més ben
preparades, sabent més català, el meu fill amb dotze anys sap
molt més català que jo quan en tenia dotze. És a dir, jo què vol
que li digui. El castellà no puntua per accedir a la funció
pública. El català puntuarà per accedir a la funció pública. Mèrit
preferent, mèrit per tal d’accedir-hi. Aquell que tengui un títol
de català tendrà més punts. Jo, si fos opositor, ja m’espavilaré
per treure un certificat de català per tenir més puntuació que un
altre que no el pot tenir o que no el vol. M’entén?

La Llei de normalització lingüística es va redactar en un
context determinat, sociolingüístic determinat, Sr. Diputat. Han
passat trenta anys pràcticament. Vostè ho ha dit,
sociolingüísticament som molt diferents. Per tant, estam
adaptant aquesta nova normativa al nou context sociolingüístic.
Açò és tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Conseller.

I.3) Pregunta RGE núm. 952/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
criteris toponímics.

La tercera pregunta RGE núm. 952/12, relativa a criteris
toponímics. Té la paraula el Sr. Nel Martí, per un temps de deu
minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Tornaré a fer referència a
la Universitat de les Illes, jo només sí que li hagués dit si
realment vostè fa aquesta lectura respecte de la contradicció de
la Universitat tal vegada hagués pogut optar per promoure que
a la Universitat també hagués estat un requisit, però no ha optat
per aquesta via. Per tant, la lectura que vostè pugui fer tal

vegada ens hagués pogut dur a una altra conducta la qual no ha
triat.

En qualsevol cas, la qüestió que voldríem parlar ara de
toponímia, que sé que li agrada, i també em sembla que és
l’element que més identifica aquesta llei. Moltes vegades ho he
dit i aprofit ara per dir-ho, aquesta llei s’ha de dir llei Gornés,
sense cap dubte, perquè l’únic que pot vincular la funció pública
amb la toponímia és vostè com a conseller. No hi veig cap altra
relació. Cert és que aquesta estratègia, que jo dubt que vostès
valorin positivament, d’incorporar a una llei un element que no
forma part del seu contingut substancial és habitual. Ahir ho
vàrem veure amb la central de compres. Ja també és estrany que
es creï una central de compres a través d’una llei que no està
directament vinculada amb açò.

Però bé, parlem de toponímia. Des del nostre punt de vista,
i ja també ho hem dit, però aprofit per fer un apunt anterior, el
projecte de llei de modificació de la Llei de funció pública
incompleix el principi de territorialitat que, sense cap dubte, és
la clau de volta de la normalització lingüística a propòsit dels
topònims. Respecte dels topònims diu l’Estatut, textualment,
“llegat històric de les Illes Balears base de la tradició”. Text de
l’Estatut, després no diguin que faig un discurs nacionalista,
precisament el nostre grup va tenir alguna objecció amb aquest
estatut, el Partit Popular no i el va aprovar íntegrament. 

És a dir, respecte del que deia abans, cal seguir i no vulnerar,
lògicament, com fa el projecte, la tradició lingüística autòctona,
que és intangible i que obliga que els topònims tenguin
exclusivament, com a forma única oficial, la forma catalana
insular i que no estigui previst que ho pugui ser cap altra forma
toponímica o que es permeti aquí el bilingüisme en els topònims
català-castellà perquè això vulnera de manera explícita la pròpia
tradició vernacla. Així es devia entendre quan la Llei 13/97 per
la qual es passa a denominar oficialment Illes Balears la
província de Balears, es fa referència a això mateix que acab de
dir, amb la diferència de temps. Diu: “por respeto a la
tradición cultural e histórica y para establecer el uso oficial
del topónimo Illes Balears en lengua catalana, propia de los
mallorquines, menorquines, ibicencos y formenterenses, se
promulga la ley”. Article únic, diu: “La actual província de
Baleares se denominará oficialmente Illes Balears de acuerdo
con su tradición cultural e histórica y en concordancia con la
denominación de la comunidad autónoma”.

O sigui, que si el topònim principal, el nom de la comunitat
autònoma, ho és exclusivament i únicament en llengua catalana
a tots els efectes, ja sigui parlant en català o en castellà o en
qualsevol altra llengua i fins i tot ho és amb les relacions
externes, a nivell supraautonòmic, a nivell estatal, a nivell
comunitari europeu en virtut d’una llei orgànica de l’Estat o de
diverses lleis -jo m’he referit a una-, és evident que a nivell
intern, és a dir, a nivell autonòmic, insular, municipal els
topònims tenguin la mateixa consideració, únicament en llengua
catalana.
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No podem oblidar que la toponímia, i açò crec que vostè ho
sap molt millor que jo, i la seva expressió ortogràfica correcta
de les Illes Balears i, en primer lloc, el nom mateix del municipi
és un patrimoni colAlectiu que cal salvaguardar i no vulnerar
com a part del patrimoni lingüístic i cultural de l’arxipèlag, ja
que és un vincle que conté informació sobre la llengua catalana,
però també sobre la història, sobre la geografia de Balears i
constitueix un pilar fonamental de la identitat de les nostres
illes. Per açò, a la reforma de l’Estatut d’Autonomia de 2007
s’establia o s’estableix a l’article 30.2 que la denominació
oficial dels municipis i dels topònims és competència exclusiva
de la comunitat autònoma de les Illes Balears, ho ha de ser, açò
sí, com a conseqüència indefugible únicament conforme la
tradició lingüística autòctona, i aquesta només ho és en català.
Així es deriva, jo crec i acab repetint el dit anteriorment, del
preàmbul de l’Estatut quan diu que 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.

Per tant, dit açò, considera que canviar els criteris
toponímics a través d’una llei de funció pública que modifica la
Llei de normalització lingüística és la forma més transparent i
més correcta, no li demanaré de legalitat, jo ja sé que a nivell de
legalitat vostè em dirà que els informes permeten fer-ho, no, a
vostè li sembla que és la forma més correcta de fer-ho? I vostè
troba que s’ajusta a l’esperit del preàmbul i del text de l’Estatut
d’Autonomia? Jo em pensava, i cada dia en tenc més dubtes,
que l’Estatut d’Autonomia era un document al qual varen donar
suport de forma majoritària dos partits, el Partit Socialista i el
Partit Popular, amb algunes excepcions o per algunes qüestions
el nostre grup no hi va donar suport, curiosament per un tema
lingüístic, i no només es va aprovar el text, sinó que jo diria que
l’esperit. I si hi ha alguna cosa que es pugi dir esperit és
precisament allò que hi ha en el preàmbul. M’agradaria saber
quina consideració fa en aquest sentit, de la correcció i de si
s’ajusta a allò que era la lletra i l’esperit de l’Estatut
d’Autonomia.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

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

Gràcies, Sr. President. Jo torn insistir, torn reiterar i donar
voltes damunt els arguments que ja li he explicat abans. Aquests
canvis a tres lleis, funció pública, règim general i normalització
lingüística, és perquè formen part d’aquest bloc normatiu que
amb la intenció que té la nostra formació política per tal de
llevar el requisit del català per accedir a la funció pública, per
garantir aquesta seguretat jurídica, garantir aquesta coherència
jurídica, hem de modificar aquest bloc normatiu. I la qüestió del
topònims pot ser tal vegada una qüestió menor, però també
afecta aquesta normativa, a aquest bloc normatiu.

Els canvis -torn a insistir- es fan en coherència amb la
sentència del Tribunal Constitucional i també d’acord amb el
nou Estatut d’Autonomia. 

Vull aprofitar per insistir que, com vostè sap, li agraesc que
no ho hagi esmentat abans, però arran de publicar el projecte de
llei, a nivell informatiu es va fer una certa campanya de
banalització, de ridiculització d’aquesta qüestió, acusant el
Partit Popular que volia castellanitzar els topònims. Res més
enfora d’açò, res més lluny d’impulsar una norma que incideixi
especialment sobre aquesta qüestió.

Li vull recordar que no s’obliga a cap ajuntament a canviar
el seu topònim, serà l’acord de cada ple municipal i en darrera
instància els consells insulars i per açò també es modifica la llei,
perquè la competència ara és dels consells insulars per tal de
donar el vistiplau a la modificació dels topònims d’aquells
ajuntaments que així ho vulguin; es continua donant preferència
als noms populars i tradicionals i als elements culturals propis,
seran sempre com a mínim per tant, en català, sempre com a
mínim en català, però dins aquesta normalitat que nosaltres
defensam, volem aplicar també el sentit comú. Perquè, clar,
darrera la no-oficialitat d’un topònim sempre hi ha una exclusió,
sempre hi ha una barrera. I com que nosaltres pensam que en
aquells casos concrets, puntuals, on hi hagi un municipi que
tengui dos noms que emprin de forma normal en català i en
castellà, per què s’ha de dir al castellà que no és oficial; com
que no estam d’acord amb açò, per açò donam oficialitat i
segurament no tindrà absolutament cap transcendència aquesta
mesura, segurament el 99% dels municipis de les Illes Balears
mantindran com a única forma la forma catalana, però donam
l’oportunitat a aquells municipis que, per les raons que siguin
turístiques, comercials, de promoció, culturals, ... puguin també
dir que tenen una forma oficial en castellà, per què no? Aquest
és el sentit comú que jo crec que s’ha d’impulsar.

Per tant -acab ja- es modifica la llei per adaptar-la a la
normativa estatal del Reial Decret 681/86, torn insistir, on
s’atribueix als consells insulars aquesta competència, no al
Govern. I, per tant, aquest és l’únic ànim que impulsa aquesta
modificació.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Breument. No em referiré al programa del Partit Popular. Jo
crec que el programa del Partit Popular el legitima perquè va
obtenir una majoria suficient, però també el legitima que les
seves actuacions es facin de forma participada, per dir-ho de
forma molt suau, amb aquells que d’alguna forma hi tenen
alguna cosa a dir. No sé si açò el programa ho posa en text, però
també deu formar part d’un programa, com qualsevol programa
de partits democràtics.



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 24 / 30 de maig del 2012 409

 

Jo en qualsevol cas el que li vull dir, consultant el programa
electoral del Partit Popular només apareix la llengua catalana,
el català una vegada. I no apareix en cap lloc per promoure la
llengua catalana. Només apareix una vegada i apareix per
referir-se al canvi de requisit a mèrit. Per tant, si realment
aquest canvi no és tan espantós com alguns volem fer creure i
és molt més noble que tot açò, doncs tal vegada el Partit Popular
s’hauria d’haver preocupat més que en el seu programa quedés
molt clar que darrera hi ha una intenció noble de promoure el
català com una llengua habitual d’ús, de coneixement i com a
llengua pròpia d’aquestes illes.

Vostè també em parla que amb aquesta norma no s’obliga.
Però clar, la llibertat s’ha de moure en un context, i jo voldria
veure si aquest és un context en què la llibertat va a favor d’una
decisió o d’una altra. Jo li he dit en una situació sociolingüística,
jurídica que és de debilitat per a la llengua catalana, doncs
parlar de llibertat és molt còmode. Clar que sí. Però açò no és
llibertat, la llibertat és una altra cosa. Parlar de llibertat vol dir
que els ciutadans puguin decidir en un context d’igualtat, en
aquest context d’igualtat és possible que els ciutadans puguin
decidir lliurament, però no és la situació. I també em preocupa
que es parli de llibertat enfront d’una altra cosa que crec que ens
hauria de preocupar a tots, no només als que venim del món de
la ciència, i és que també hi ha ciència, hi ha història i que
també hi ha arguments avalats per la ciència i per la història i
que tenen un pes. Però bé, si aquests són secundaris enfront de
la llibertat, doncs ens ho haurem de fer mirar.

Només una darrera xifra, ja sé que no els deu agradar, supòs
que per açò la Direcció General de Política Lingüística avui no
existeix, però una de les seves darreres enquestes, a la qual es
demanava als ciutadans quina consideraven que havia de ser la
llengua de funcionament de l’administració, el percentatge que
deia que havia de ser la catalana i la castellana, que totes dues
havien de ser llengües que els funcionaris i treballadors haurien
de conèixer per tal de complir els drets lingüístics, però també
per tal de fer possible que qualsevol ciutadà que vulgui
consultar un expedient ho pugui fer. Aquest percentatge era
superior al que va obtenir el programa electoral del Partit
Popular. Demani-ho a la Direcció General de Política
Lingüística, avui no el duc, el duia l’altre dia en un altre debat,
però hi és

Vostè em diu que segurament l’impacte que tindrà aquesta
norma serà mínim. Jo crec que feim les normes per convicció i
punt. Si només hi ha un municipi i és Maó que fa el canvi,
doncs bé estarà, però es fan per convicció i si es fan per
convicció després pot ser que sigui un municipi o tal vegada
siguin tots els municipis. I jo em deman, si ho fan tots els
municipis hi estarem d’acord també? És així, aquesta opció és
possible, hi estarem d’acord? Estarem d’acord, per tant, que tots
els municipis facin aquesta opció? Si es diu, feim aquesta
modificació però bé, tindrà poc impacte, no passarà res. No, no,
si es fa aquesta modificació hem de considerar que tindrà
l’impacte del cent per cent. Per tant, tots els topònims pondran
ser en aquest cas utilitzats també en llengua catalana i en
llengua castellana. I, per tant, allò que fins ara havia estat
habitual, fer valer la tradició i la història i tot el que hi ha al
darrera del nom d’un lloc, el de la toponímia, té poc pes. La
història i la ciència en aquest cas tindran poc pes. La decisió, la
llibertat que pugui fer ús una administració, en aquest cas
l’administració local serà la que primarà. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, en torn de contrarèplica.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Josep Simó Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, jo de vegades qued un
poc sorprès sobre el que hi ha darrera la mampara de la seva
formació política en concret. Quan vostè parla de democràcia,
de decisió popular, de voluntat popular, de respectar la voluntat
popular, sembla que només hem de respectar la voluntat popular
quan vostès governen i quan governa el Partit Popular no. 

Vostès van modificar el topònim de Palma, atenent la
voluntat popular i la legitimitat que els havien donat les urnes.
Clar que sí! Nosaltres demanam aquest mateix respecte. Els
ciutadans ens han donat una legitimitat a les urnes i ara podem
modificar el nom de Palma de Mallorca. Idò nosaltres també
tenim aquesta mateixa legitimitat. És a dir, demanam el mateix
respecte i la mateixa concepció de democràcia que vostès tenen
respecte de nosaltres.

No malinterpreti, no manipuli les meves paraules. Si feim
aquestes modificacions, si hi ha una llei que tengui convicció
quant a les modificacions és aquesta, és aquesta i vostè ho sap
perfectament. Quan jo he dit que tal vegada no tindria un
impacte la qüestió dels topònims, torn a insistir hem de fer
normal allò que sigui normal. Hi ha pobles, hi ha municipis que
no tenen cap problema perquè tenen un únic nom oficial
reconegut per part de tothom. No hi ha aquesta possibilitat de
traducció o de forma castellana. Hi ha municipis que tenen un
topònim unimodal i uns altres que el tenen bimodal. 

Jo el que li he dit abans que quan la nostra formació política
pensa que quan s’escriu en castellà i hi ha un topònim que té
traducció en castellà, per què no se’l pot considerar oficial
també? Per què enmig d’un text en castellà hem de veure el
topònim en català, quan hi ha una forma castellana perfectament
assumida per part de la població? Puc entendre que la seva
formació política tengui açò com un cavall de batalla. Però
escolti, és una cosa absolutament normal. Quan un escriu en
castellà escriure el topònim en castellà, si existeix i si està
arrelat. I si no està arrelat, no. És clar que hi ha pobles on seria
un disbarat traduir els topònims al castellà. No és aquesta la
intenció, és fer normal el que és normal, Sr. Diputat.

Per tant, jo acab aquí, fent referència a allò que ha dit vostè
en un moment de la seva intervenció, sobre l’ús de la llibertat.
Quan un és a l’oposició fa un paper i quan és al Govern en fa un
altre. Avui en dia tenim un marc normatiu, tenim un Estatut,
tenim una Constitució que dóna aquestes possibilitats d’emprar
en llibertat qualsevol de les dues llengües oficials a la nostra
comunitat autònoma. I açò és allò que nosaltres volem impulsar.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

I.4) Pregunta RGE núm. 1216/12, de l'Hble. Diputat Sr.
Nel Martí i Llufriu, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
funcionaris de l'Estat espanyol.

Per formular la pregunta RGE núm. 1216/12, relativa a
funcionaris de l’Estat espanyol té la paraula el Sr. Nel Martí per
un temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Bé, que quedi clar que la meva formació
política no és la Universitat de les Illes Balears, perquè açò de
la toponímia no ho defensa el nostre grup parlamentari, açò crec
que vostè ho ha llegit a un altre àmbit que és la Universitat de
les Illes. Per tant, que quedi ben clara la separació.

En qualsevol cas allò que sí el nostre grup ha dit i manté, és
que el projecte de llei és un projecte que desprotegeix la llengua
catalana i que suposa una discriminació respecte de l’altra
llengua oficial, la castellana, que continua estant perfectament
protegida com a condició sine qua non ho és per accedir a la
funció pública, la qual cosa situa la llengua catalana per davall
de la castellana, a pesar d’ostentar totes dues el rang d’oficials
i la catalana a més, conforme com diu l’Estatut, la llengua
pròpia de les Illes Balears. 

Així, mentre el coneixement de la llengua castellana
continua sent protegit per la llei i sent un requisit, el
coneixement de la catalana esdevé amb caràcter general un
mèrit, prescindible, malgrat que valorat. Vostè ho ha dit molt
bé, se li pot donar alguna puntuació, però no és un requisit per
accedir a la funció pública. En aquest sentit el projecte de llei de
modificació, des del nostre punt de vista, tenim clar que
incompleix allò que disposa l’article 55 de l’Estatut bàsic del
treballador públic pel que fa al coneixement dels funcionaris de
les dues llengües oficials en aquells territoris que les tenguin,
com és el cas de les Illes Balears.

Hem de recordar també que l’Estatut bàsic estipula entre els
requisits dels treballadors públics, el coneixement de la llengua
castellana i preveu que els aspirants que no posseeixin la
nacionalitat espanyola, de l’origen dels quals no es desprengui
el coneixement d’aquesta llengua, acrediti aquest coneixement.
És a dir, és obligat fer una prova de coneixement de castellà per
a tots els estrangers que vulguin treballar a l’administració
pública si són procedents de països on el castellà no és oficial.

En canvi, ben a l’inrevés i en virtut d’aquest projecte de llei
de modificació de la Llei de funció pública, el català deixa de
ser un requisit d’obligada demostració, a pesar de tractar-se
d’una llengua oficial i, en concret, ser la pròpia de les Illes
Balears, amb la qual cosa la discriminació entre les dues
llengües des del nostre punt de vista és evident, és flagrant i és
clamorosa.

És per açò que li demanam en aquesta pregunta si el
conseller d’Administracions públiques considera que els
funcionaris de l’Estat espanyol, de les comunitats autònomes
que tenen com a llengua pròpia, com a llengua exclusiva, com
a llengua preferent, com a llengua única, la llengua castellana,
què trobaria que aquesta llengua no fos un requisit per accedir
a la funció pública? Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Conseller, té la paraula.

EL SR. CONSELLER D’ADMINISTRACIONS
PÚBLIQUES (Josep Simó Gornés i Hachero):

Gràcies, Sr. President. Sr. Diputat, tornam fer voltes damunt
el mateix. Vostè podrà plantejar un argument amb diferents
formes i jo evidentment li hauré d’argumentar també en la
mateixa línia a la seva pregunta.

A mi no m’ha de semblar raonable o no que les funcionaris
de l’Estat no coneguin la llengua castellana, perquè açò és un
supòsit teòric impossible, i sobretot perquè els legisladors ja es
van pronunciar en el seu dia quan varen establir les bases,
gràcies a les quals avui tenim democràcia en el nostre país. Estic
rallant de la Constitució Espanyola, norma suprema del nostre
ordenament jurídic i a la qual estam subjectes els poders públics
i els ciutadans. Perquè quedi constància en el Diari de Sessions,
en el seu article 3, segurament l’hauran repetit moltes vegades,
però crec que no sobra, diu: “El castellà és la llengua espanyola
oficial de l’Estat. Tots els espanyols tenen el deure de conèixer-
la i el dret a usar-la. Les altres llengües espanyoles seran també
oficials en les respectives comunitats autònomes, d’acord amb
els seus estatuts. La riquesa de les diferents modalitats
lingüístiques és un patrimoni cultural que serà objecte
d’especial respecte i protecció”. I tot açò està absolutament
contemplat en el projecte de llei que s’està tramitant en aquesta
cambra. I tot açò tenint en compte també les principals línies de
doctrina del Tribunal Constitucional sobre aquesta matèria, que
no tornaré reiterar per no cansar. 

Sí que faré referència a la sentència més recent, la que va
dictar el Tribunal Constitucional el 2010, que recorda que els
estatuts d’autonomia estan subordinats a la Constitució i per
aquest motiu estan jurídicament sotmesos a la Carta Magna.
Posa en dubte el deure de conèixer el català, estableix que
l’administració no pot tenir preferència per una llengua. Moltes
gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Nel Martí.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Efectivament la pregunta tenia un poc de ficció, però és que
la realitat que vivim jo crec que té molts d’elements que serien
més propis de la ficció. És clar quina és la llengua oficial de
l’Estat, jo li agaf aquesta referència i li propòs que avancem en
aquesta línia d’igualtat, parlem ara de jurídica, que fa possible
la llibertat dels ciutadans. I li propòs que modifiquem l’Estatut
d’Autonomia per tal que la llengua catalana sigui igualada
jurídicament a la llengua castellana. 

És a dir, la llengua castellana avui a l’Estatut està
contemplada com a llengua que els ciutadans tenen el dret i el
deure de conèixer, doncs jo li propòs que la llengua catalana,
que no té aquest reconeixement jurídic, el tengui. Facem aquesta
passa, aquesta és una passa d’igualtat, de la igualtat que vostès
reclamen, i que dóna molta llibertat als ciutadans. És una
proposta que en altres estatuts ha estat assumida, que no entra
en contradicció amb totes les sentències que fan referència al
preferent -jo les deix a un costat, tant si hi estic d’acord com si
no hi estic d’acord, les deix a un costat-, però sí que és vàlida i
per tant és una opció política de decidir que la llengua catalana
tengui el mateix tractament jurídic que la llengua castellana. I
m’agaf als seus arguments, si és que no els he interpretat
malament o no són d’aplicació en aquest cas.

Jo crec que, efectivament, en els arguments ens anirem
repetint, i anirem reiterant les posicions de cada un. Jo en
qualsevol cas, i li ho dic per acabar, not a faltar una expressió
ferma que al costat d’aquest procediment, amb el qual no estic
d’acord i vostès ho saben, hi ha també una voluntat neta i clara
de promoure el coneixement i l’ús de la llengua catalana en tots
els àmbits, que és un dels elements també fonamentals de la Llei
de normalització i de l’Estatut d’Autonomia, en tots els àmbits,
també l’àmbit de l’administració, perquè sigui una llengua que
tengui, si es vol, la mateixa normalitat, com a mínim la mateixa
normalitat que la llengua castellana, i dic com a mínim perquè
jo crec que sí que té un plus més, jo crec que té un plus més, i
és el fet de la ser la llengua pròpia, a no ser, que no es diu, i
alguns pensen que no hauria de ser així. Bé, això ja és
segurament una alAlucinació meva i no forma part..., però em
falta veure aquesta convicció.

I m’agradaria saber què pensa d’aquesta proposta; estarien
disposats a fer una passa per anar en la línia de la igualtat
jurídica de les dues llengües? Segur que és la mesura que dóna
més llibertat als ciutadans d’aquestes illes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de contrarèplica, Sr.
Conseller.

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

Gràcies, Sr. President. Miri, Sr. Diputat, jo no vaig assistir
al grup de treball ni als debats on es va plantejar la modificació
de l’Estatut d’Autonomia, però li puc assegurar, per les
referències que tenc, que aquesta qüestió va ser amplament
debatuda i es van esplaiar bastant sobre aquesta qüestió. Per tant

jo ara no obriré aquest meló; es va tractar, com vostè bé sap, en
el seu moment, i no seré jo qui obri aquesta qüestió.

Miri, jo li puc reconèixer que en alguns àmbits socials, de
mitjans de comunicació, etc., la llengua catalana no estigui
suficientment normalitzada, que estigui en desigualtat de
condicions, però no li puc admetre que la llengua catalana
estigui en inferioritat de condicions respecte del castellà a
l’administració pública, especialment a les Illes Balears. Crec
que açò, vaja, és una obvietat sobre la qual no cal insistir. El
compromís d’aquest govern sempre ha estat el mateix: apostar
per la convicció, apostar pel convenciment i no obligar, no
coaccionar cap ciutadà per tal que sí o sí hagi de tenir un
determinat coneixement del català a les nostres illes per la força.
En aquest sentit el Govern, en la mesura de les seves
possibilitats, desplegarà totes aquelles iniciatives que permetin
fomentar i fer normal l’ús del català a les nostres illes en aquells
àmbits en què estigui en inferioritat de condicions, i açò és el
que li puc dir i el convenciment que nosaltres tenim.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. 

Idò agraïm la presència del conseller d’Administracions
Públiques i dels seus acompanyants. 

II. Proposició no de llei núm. 3237/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nous jutjats a les Illes.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, que consisteix en el
debat de la Proposició no de llei RGE 3237/12, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a nous jutjats a les Illes. Per
defensar-la té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar Costa, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, president. Efectivament, quan es va fer la
presentació dels pressupostos generals d’enguany vàrem
comprovar amb molt malestar que el Govern de l’Estat no
preveu cap euro d’inversió en infraestructures pendents en nous
jutjats a les nostres illes -concretament hi havia tres projectes,
el més urgent el dels jutjats d’Eivissa, també els de Manacor i
de Ciutadella-, tenint en compte que en anteriors pressuposts, i
en el darrer pressupost de l’Estat, sí hi havia partida per als
jutjats d’Eivissa, i en el cas de Manacor es va obrir ja una
partida per fer el projecte de jutjats de Manacor, donat que a
l’anterior legislatura es va arribar a un acord amb el Ministeri de
Justícia i el mateix ajuntament de Manacor per cedir uns
terrenys per a la construcció d’aquests nous jutjats.
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En el cas d’Eivissa -no m’estendré molt perquè hem tengut
diverses oportunitats ja en aquesta comissió de parlar-ne, però
crec que és un tema important- fa molts anys que roda,
malauradament, el tema de la construcció dels nous jutjats
d’Eivissa, i al final de l’anterior legislatura es va poder arribar
també a un acord entre l’Ajuntament d’Eivissa i el Ministeri de
Justícia per a la construcció d’aquests nous jutjats en el solar de
l’antiga escola de Sa Graduada, havent arribat a un acord polític
i a l’aprovació d’un protocol en què es feia una permuta de
diferents solars entre l’Ajuntament d’Eivissa i el Ministeri de
Justícia precisament per a la construcció d’aquests jutjats, que
vénen essent reivindicats any rere any per tot el món judicial i
per tots els organismes, fins i tot amb un gran acord polític de
tots els partits sobre la necessitat de la construcció d’aquests
jutjats.

I per últim, també, en el cas de Ciutadella, l’anterior
legislatura, donat que no es tenia un solar a curt termini
disponible per a la construcció, però sí que hi havia acord polític
per a la construcció d’uns nous jutjats a Ciutadella, es va arribar
a l’acord de llogar de forma provisional, mentre no es feia la
construcció definitiva dels jutjats, un nou local a fi de
descongestionar la situació del partit judicial de Ciutadella.

Com dic, en els pressupostos generals de l’Estat no hi ha ni
un euro d’inversió per a aquestes noves infraestructures. Donat
també que en aquests moments s’estan tramitant els
pressupostos generals de l’Estat, que ja han passat el tràmit del
Congrés dels Diputats i ara s’han de debatre al Senat, presentam
aquesta proposició no de llei per instar el Govern de l’Estat a
recuperar els projectes d’inversió dels jutjats d’Eivissa, de
Manacor i de Ciutadella, que s’han de veure reflectits en els
pressupostos d’enguany, de l’any 2012, perquè la construcció
d’aquests edificis judicials sigui una realitat. Si no ens trobarem
sobretot amb la reivindicació més antiga, que són els nous
jutjats d’Eivissa, que fa molts d’anys que esperen, deixarem
passar una oportunitat d’or quan ja per fi es tenia tancat el tema
del solar, quan per fi ja estava a punt de començar-se el
projecte, i quan ja teníem firmat el protocol de les permutes dels
terrenys necessaris amb el Ministeri de Justícia.

Creim que serà o seria una greu irresponsabilitat per part del
Ministeri de Justícia i per part de l’Estat deixar passar aquesta
inversió, que vull recordar que sí que estava en els darrers
pressupostos aprovats per l’Estat de l’any 2011, i que a dia
d’avui ha desaparegut aquesta inversió concreta. Per això, com
dic, el que pretén aquesta proposició no de llei és instar el
Govern de l’Estat a recuperar els projectes d’inversions per a la
construcció d’aquests tres nous edificis dels jutjats a Eivissa,
Manacor i Ciutadella.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Torn, ara, 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 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. Molt breument. Em sembla
que la diputada Pilar Costa, autora de la iniciativa, ja ha explicat
els antecedents i la intenció d’aquesta iniciativa, a la qual no
tenim cap dubte a donar suport, una iniciativa que jo diria que
conté una reivindicació històrica respecte dels jutjats d’Eivissa,
de Manacor i de Ciutadella i que, a més a més, en una
compareixença del conseller d’Administracions Públiques, quan
se li demanava per l’estat de les negociacions, de les converses
amb el Ministeri de Justícia per tirar endavant aquestes
inversions que estaven previstes i pressupostades en el
pressupost de l’any passat, ens deia que hi havia una voluntat
per part del Ministeri de Justícia de tirar endavant amb els
compromisos amb la nostra comunitat autònoma. Va destacar
la intenció de l’executiu de tirar endavant les obres
d’infraestructura previstes en el pressupost.

Tot i així veim que a la proposta que actualment es tramita
no es contempla. Per tant ens sembla lògic que aquest parlament
es pronunciï, faci veu comuna, i demani que en aquesta
tramitació s’incorpori als pressuposts generals de l’Estat
l’execució, la partida necessària per executar aquests tres
projectes que sense cap dubte són necessaris. Ho deim nosaltres,
ho han dit les diferents memòries del Tribunal Superior de
Justícia de les Illes Balears, i crec que és una petició i una
reclamació que també els diferents consells insulars han fet i
han posat de manifest.

Per tant tindrà el nostre suport i esperam també que tengui
el suport de la resta de grups. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari Popular
té la paraula el Sr. Miguel Jerez.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
prenc la paraula per marcar la posició del meu grup en relació
amb la proposició presentada pel Grup Parlamentari Socialista,
centrada en l’execució d’aquells projectes de noves
instalAlacions judicials a les distintes illes del nostre arxipèlag,
i també farem exactament el mateix, no ens allargarem gaire,
serem breus; no volem ser telegràfics, però sí que serem bastant
breus perquè, d’això, se n’ha parlat molt, d’aquestes propostes
n’han portat vostès en aquesta comissió, n’hem portat nosaltres,
i jo crec que allò important és transitar tots junts pel mateix
camí, com ho hem fet amb anterioritat.

Per tant li he d’anunciar que nosaltres no ens apartarem de
l’esperit amb el qual defensàvem en altres ocasions iniciatives
relacionades amb infraestructures judicials, el que significa que
coincidim, òbviament, en la millora i coincidim també en la
necessitat d’executar projectes previstos a les Illes Balears. 
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Certament existeixen encara determinats projectes que estan
pendents, com els que s’anomenen en aquesta proposició no de
llei, i s’espera l’inici de la seva execució. En uns casos hi ha un
recorregut molt més ampli, i en altres el recorregut encara no
s’ha iniciat, i no per això hem de continuar insistint que el
Govern de l’Estat materialitzi els seus compromisos amb les
Illes Balears. I tot això, totes aquestes qüestions i en particular
aquesta, es produeix en un moment, en un context singular,
particular, en què la necessitat, també la prudència i també la
situació econòmica, ens aconsella controlar, i això vostè, Sra.
Costa, ho sap perfectament bé, controlar molt la velocitat i el
ritme de qualsevol negociació en relació amb el futur: traspàs de
la competència en matèria de justícia. Hem estat els populars i
els socialistes amb governs del mateix signe, amb governs de
signe distint, intentant procurar un bon resultat en la negociació
per tal que tenguéssim una bona dotació econòmica que faci
rendible aquest traspàs de competències, i no ho hem
aconseguit, no ho hem aconseguit possiblement perquè la
prudència ens ha indicat que potser havíem d’insistir en la
negociació per tal que la situació fos millorable.

Per tant en aquest sentit hem de continuar tenint peus de
plom i no seré jo qui a vostè, Sra. Costa, li retregui res en
relació amb els darrers anys en què vostè ha estat responsable
de la conselleria en matèria de justícia, maldament no
tenguéssim les competències. Per tant estic convençut que
aquest discurs, a pesar de les circumstàncies, del context, no
l’hem d’abandonar, l’hem de continuar perseguint, i hem de
continuar insistint.

Li he de dir una cosa, Sra. Costa, perquè crec que he detectat
una incorrecció en la seva intervenció. No és cert que no hi hagi
prevista, o almenys jo tenc aquesta informació, cap inversió a
les Illes Balears en matèria de justícia per a aquesta legislatura,
no és cert. La informació que jo tenc és que hi ha una inversió
a la seu judicial de Maó per un import de 525.400 euros a l’illa
de Menorca. Per tant el pressupost de l’Estat en aquesta matèria
se centra i es concentra a l’illa de Menorca, però en qualsevol
cas, i allunyant-me de posicions alarmistes i dramàtiques, jo
crec que podem ser optimistes de cara al futur, perquè segons la
informació que nosaltres tenim hi ha previsió d’execució
d’infraestructures judicials als distints indrets als quals vostè fa
referència en aquesta proposició. 

Manacor. Sap vostè que el solar està cedit per part de
l’ajuntament, que hi ha cinc anys per construir la nova seu
judicial, si no reverteix altra volta a l’ajuntament, a un espai de
6.000 metres quadrats, i li puc dir que hi ha previsió per als anys
2013, 2014 i 2015 d’execució d’aquesta infraestructura judicial.

Eivissa. És cert, és cert que esperam encara que es pugui
materialitzar una obra esperada i necessària en aquesta illa. Hi
ha hagut reunions recents amb el consell insular, amb el
ministeri, també hi he participat, a l’Ajuntament d’Eivissa, i
instàncies precisament de les institucions insulars, i tenc
coneixement que les negociacions van per bon camí. En
qualsevol cas, insistesc en el mateix, tenim notícia que per als
anys 2013, 2014 i 2015, previsió d’execució d’aquesta
infraestructura existeix.

I vostè parla de Ciutadella. Miri, Ciutadella; jo li deia que hi
havia àmbits on s’havia recorregut o hi havia hagut un
recorregut molt més ample, i són aquests dos que els he
anomenat, però aquest tercer que és Ciutadella, no per falta de
necessitat, però li he de dir que el solar encara no ha estat cedit
per part de l’ajuntament, i és una circumstància possiblement
per la qual el Ministeri de Justícia en aquest moment no hagi
contemplat cap tipus de previsió a l’hora d’executar aquesta
infraestructura judicial. Possiblement quan això es produeixi,
quan això es materialitzi, hi hagi òbviament la previsió
pressupostària que toca.

Per tant, dit això, volem celebrar dues coses: que Menorca,
Maó en particular, tengui en aquest exercici una dotació
pressupostària per tal d’executar les obres que siguin allí
adients, i, en segon lloc, ser optimistes de cara a la previsió
futura que tenim a les distintes illes. 

Però jo li he de dir que aquesta proposició no de llei, i amb
tots els respecte li ho dic, arriba tard, i no significa que perquè
arribi tard no la puguem aprofitar avui en seu parlamentària.
Arriba tard perquè hi ha un recorregut pressupostari, hi ha un
recorregut parlamentari, i en aquest moment -vostè ho ha dit- es
troba en el Senat el text de la Llei de pressupostos generals de
l’Estat. Han estat els distints diputats i els distints grups
parlamentaris els que han fet esmenes sobre això, i seran
aquestes esmenes les que es discuteixin i modifiquin o no,
alterin o no, tota aquesta llei que contempla aquestes partides
pressupostàries.

I li he de dir que no es tracta de recuperar projectes, vostè
diu que es tracta de recuperar projectes. Jo estic convençut que
no hem de recuperar res, no hem de recuperar res perquè crec,
estic convençut que a les pròximes edicions no és que es
recuperin, és que es contemplen, és a dir, no s’han abandonat,
no estan oblidades ni estan deixades de banda aquestes
execucions en matèria d’infraestructures.

Per tant, el Grup Parlamentari Popular ha dit això, i amb el
convenciment que tenc que aquesta previsió existeix i es
materialitzarà, no en aquest exercici, sinó en els propers, volem
aprofitar aquesta ocasió i aquesta oportunitat que ens ofereix la
seva proposició no de llei per oferir-li una transacció, una
transacció perquè no pensin que el Grup Parlamentari Popular
en cap moment no renuncia a aquestes execucions judicials i
una proposició que va en dos sentits: un, en el que vostè
contempla aquí, però de cara a propers exercicis pressupostaris,
i un segon punt que fa referència, per suposat, a l’illa de
Formentera. Crec que tothom estarà d’acord que l’illa de
Formentera té una distància en aquest moment insalvable en
relació amb els seus mateixos administrats i, per tant, crec que
hauríem de continuar insistint en la necessitat de procurar que
aquesta primera instància que tant han demanat a l’illa de
Formentera es creï, com més prest millor, mitjançant la
modificació de la Llei de planta judicial.
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Per tant, Sra. Costa, li oferesc una proposta, una transacció
en els següents termes, en primer lloc, es primer punt diria: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
contemplar en els propers exercicis pressupostaris dotació
econòmica per a la millora de les seus judicials a les Illes
Balears i l’inici dels projectes d’inversió prevists per als jutjats
d’Eivissa, Manacor i Ciutadella”. I en segon lloc, un segon punt
quedaria: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a promoure la creació d’un jutjat de Primera Instància a
l’illa de Formentera”.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. En primer lloc, vull donar les gràcies
al Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca pel suport a aquesta iniciativa, i en segon lloc, quant
al manifestat pel Grup Parlamentari Popular, entenc el paper
difícil que tenia el diputat Jerez en aquesta proposició no de llei,
perquè fa molts d’anys que parlam d’aquestes infraestructures,
sobretot la reivindicació històrica dels nous jutjats d’Eivissa,
però és clar, no em serveixen cap de les excuses que aquí s’han
posat.

Dir que... o la transacció que se’ns ofereix aquí, d’instar el
Govern central perquè en propers exercicis pressupostaris
tenguin en consideració aquestes infraestructures, no ens serveix
absolutament de res, no hi podem estar d’acord. El que volem
és que en el pressupost d’enguany ja hi hagi partida econòmica
per iniciar aquests projectes sobretot en el cas d’Eivissa i ara ja
també en el de Manacor on hi ha el solar i, si el Govern hi posàs
els sous necessaris, podríem començar el projecte.

No hi puc estar d’acord. En el que sí estic d’acord és en tot
el tema del traspàs de competències en matèria de justícia, tota
la prudència que hem de tenir, la vàrem tenir també en l’anterior
legislatura. Comprenc i he donat suport al Govern, ara, que
estigui en stand by respecte del traspàs de competències de
justícia perquè no estam per tenir més càrregues, ara bé, no
confonguem això amb el tema de l’obligació que té l’Estat de
continuar fent inversions en matèria de justícia, en
infraestructures on és necessari i n’hi ha unes, que no és que
siguin necessàries, és que són urgentíssimes, probablement el
cas dels jutjats d’Eivissa és el més urgent de tot Espanya i no hi
ha ni un euro per a aquesta inversió.

Menys em val que se’m digui que hi ha una partida de
500.000 euros per a la seu judicial de Maó. Vull recordar que
aquesta seu judicial de Maó és una seu nova, que es va posar la
primera pedra, es va començar, si no ho record malament, a
finals de l’any 2009 i aquesta és la darrera partida que quedava
per a la finalització dels jutjats de Maó, que són uns jutjats nous,
res a veure amb noves construccions d’edificis.

Quant a les reunions que s’han mantingut últimament amb
el Ministeri de Justícia, he de lamentar que es va de mal en
pitjor. Primer vàrem començar aquí amb el compromís del Sr.
Gornés, conseller d’Administracions Públiques, que totes
aquestes inversions hi serien, que no s’abandonarien les
negociacions per a la construcció d’aquests edificis judicials, i
a la primera oportunitat que té el Govern del Partit Popular, el
Govern del Sr. Rajoy, per mostrar la seva voluntat, que només
es mostra amb diners als pressupostos, resulta que no surt un
euro d’inversió per a aquests edificis judicials.

M’agradaria ser optimista en aquest tema perquè s’hi ha fet
molta feina, no jo, sinó molta altra gent, però no ho puc ser. No
puc ser-ho perquè res no em diu que la situació econòmica
millori tant que als pressuposts generals de l’Estat del 2013
apareguin inversions per a tots aquests edificis. Si al 2013 al
pressupost hi apareix mostraré la meva satisfacció, però no ho
puc fer ara.

Per últim, quant al segon punt, a la segona proposta que feia
el diputat respecte a l’illa de Formentera, em sembla correcta,
hi estic completament d’acord, hem fet aquesta reivindicació
també des de fa molts d’anys, però no li dic jo, si som poc
optimista en allò altre, no li dic jo on és el meu optimisme
respecte de la creació d’uns nous jutjats a l’illa de Formentera
quan la proposta que fa el Ministeri de Justícia no és de crear
nous partits judicials és de reduir partits judicials, que, per cert,
en el cas de Menorca, amb la proposta que fa l’Estat, en
desapareix un, el cas de Ciutadella. 

Per tant, ho podem incloure en la proposició no de llei,
encantada i, per tant, estic d’acord que hi hagi un segon punt en
què es digui que el Parlament insta l’Estat que creï un jutjat,
hauria de ser de primera instància i instrucció, a l’illa de
Formentera i que per tant, es creï un partit judicial, però vostè
sap tant com jo que el Ministeri de Justícia acaba d’anunciar tot
el contrari, que és l’eliminació de partits judicials que afectarà
també les Illes Balears.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a la votació de la Proposició no de
llei RGE núm. 3237/12.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Perdó, Sr. President. Entenc que votam la proposició amb
els dos punts, incorporat el punt respecte a Formentera que ha
proposat el Partit Popular i que acceptam nosaltres.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Si vol, Sr. President, li llegesc el segon punt perquè quedi
constància de la incorporació i del text que volem... i tenim
intenció que es reprodueixi.
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EL SR. PRESIDENT:

Sí, sí.

EL SR. JEREZ I JUAN:

El segon punt diria: “El Parlament de les Illes Balears insta
el Govern de l’Estat a promoure la creació d’un jutjat de
Primera Instància a l’illa de Formentera”.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Va bé? Idò passam a la votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 3237/12.

Vots a favor? 5...

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, Sr. President. Deman la votació per separat dels dos
punts.

EL SR. PRESIDENT:

Ah!, per separat?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Bé, com que el president no ha dit res, he entès que era la
votació conjunta de la proposició amb la nostra proposta més el
punt 2, de Formentera, que ha proposat el Grup Parlamentari
Popular. Crec que ho hem entès...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Vostè... la proposta és separada o conjunta?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, sí, la proposta és conjunta. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

La proposta és conjunta, però solAlicitam el vot per separat.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

La votació és conjunta. 

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 3237/12.

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