
 

DIARI DE SESSIONS DE LA
COMISSIÓ D'ASSUMPTES

INSTITUCIONALS I GENERALS
DEL PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS

DL. PM. 355-1992 Fq.Con.núm. 33/27 VIII legislatura Any 2012 Núm. 27

 

Presidència
de l'Honorable Sr. Alejandro Sanz i Benejam

Sessió celebrada dia 27 de juny del 2012 

Lloc de celebració: Seu del Parlament

SUMARI

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm. 1853/12, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. 450



450 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 27 / 27 de juny del 2012 

 

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

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

EL SR. BONET I BONET:

Cosme Bonet substitueix Xico Tarrés. I Vicenç Thomàs
substituirà Marc Pons, quan arribi.

Elaboració del dictamen del Projecte de llei RGE núm.
1853/12, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de
la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix a dictaminar el Projecte de
llei RGE núm. 1853/12, de modificació de la Llei 3/2007, de 27
de març, de la funció pública de la comunitat autònoma de les
Illes Balears. 

Es mantenen les esmenes següents a l’article únic: RGE
3303/12 del PSM; 3302 del PSM, 3305 del PSM, 3304 del
PSM, 3299 del PSM, 3298, 3301, 3300, 3297, 3296 i 3675...,
perdó, 3296, del PSM totes aquestes. I després la 3675 del Grup
Parlamentari Socialista.

A la disposició transitòria primera, la RGE 3393 del Grup
Parlamentari PSM; i la RGE 3674 del Grup Parlamentari
socialista. A la disposició transitòria segona, RGE 3392 del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca i RGE 3676 del Grup Parlamentari Socialista. A la
disposició derogatòria única, RGE 3395 del PSM i RGE 3673
del Grup Parlamentari Socialista. 

A la disposició final primera, RGE 3294/12 del PSM i la
RGE núm. 3669/12 del Grup Parlamentari Socialista. A la
disposició final segona, RGE núm. 3291 del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, i RGE 3672/12
del Partit Socialista. A la disposició final tercera, RGE 3288/12
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca i RGE núm. 3670/12 del Grup Parlamentari Socialista.
A la disposició final quarta, RGE 3289/12 del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
i RGE 3671/12 del Grup Parlamentari Socialista. A la disposició
final cinquena, RGE 3290/12 del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca. I l’esmena 3667/12
del Grup Parlamentari Socialista, d’addició d’una nova
disposició final. A l’exposició de motius, la RGE núm. 3668/12,
del Grup Parlamentari Socialista.

Per tant, per defensar les esmenes del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, té la paraula
l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un temps de quinze minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Seré molt breu. El nostre grup
parlamentari considera que les esmenes que ha presentat al
projecte de llei que modifica la Llei 3/2007, de funció pública,
i que alhora modifica altres lleis que afecten de forma directa
allò que marca l’Estatut, com el català com a llengua pròpia i
que sigui també llengua de cohesió, com deia les esmenes que
hem presentat consideram que es defensen en els seus propis
termes i per tant no farem avui una defensa en detall, que
deixam per al debat a plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies per la seva brevetat.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari Socialista
té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Pilar Costa, per un temps de
quinze minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser breu, encara que no tant
com el meu company Sr. Martí, per manifestar que mantenim
les esmenes presentades a aquest projecte de llei de modificació
de la Llei de funció pública, esmenes que bàsicament són de
supressió de la majoria o de tots i cadascun dels articles i de les
disposicions, excepte els que després explicaré, i bàsicament per
dues raons: hi ha raons de tipus polític però també raons fins i
tot de tipus jurídic.

Quant a la motivació política, com aquí no ens hem cansat
de manifestar en diferents debats que hem tengut tant en
comissió com en plenari, pensam que és un error històric que el
Partit Popular hagi decidit trencar un consens polític i social que
existia en aquesta comunitat, sobretot des de l’aprovació de la
Llei de normalització lingüística l’any 1986, que ens va fer
aprovar una normativa, com dic, un model lingüístic a la nostra
comunitat amb un absolut consens polític. Però no només això,
no només la Llei de normalització lingüística de l’any 1986,
sinó el mateix Estatut d’Autonomia amb la seva darrera reforma
de l’any 2007, en què es va arribar també a un acord quant a la
reforma de l’Estatut d’Autonomia i no es va modificar en
absolut en aquest cas l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia, on
s’estableix que el català, a més de ser llengua cooficial a la
nostra comunitat, és la llengua pròpia de les Illes Balears.

El que fa aquesta mal anomenada llei de funció pública o de
modificació de la funció pública -dic mal anomenada perquè és
una llei que realment modifica el sistema o el model lingüístic
de la nostra comunitat però no resol cap ni un dels problemes
que existeixen a la funció pública a les nostres illes. A més a
més és una llei que a pesar del seu títol i a pesar de la seva
extensa exposició de motius no parla, ni a l’exposició de motius
ni al seu títol, de la resta de lleis que també es modifiquen; a
més de la Llei de funció pública es modifica la Llei de
normalització lingüística, la Llei de règim jurídic i la Llei de
coordinació de policies locals, a més de derogar cinc decrets.
Em sembla del tot insòlit que en una llei en principi de funció
pública que arriba a modificar aquestes altres lleis tan
importants de les nostres illes ni tan sols no es mencioni no
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només al títol, sinó ni tan sols a l’exposició de motius. Suposam
que, donat que aquest projecte ha patit quatre modificacions o
quatre esborrany, en el primer esborrany no es recollia la
modificació de la Llei de normalització lingüística, però
entenem que el legislador, en aquest cas el Govern, si hagués
prestat una miqueta més d’atenció, a les següents modificacions
de l’esborrany hagués pogut incloure aquesta modificació de la
Llei de normalització lingüística.

Dit això, no podem compartir en absolut les motivacions
polítiques amb el Govern de les Illes perquè ha trencat aquest
consens, i no només ha trencat aquest consens sinó que ha creat
un problema allà on no n’hi havia, que sembla ser l’esport
preferit del Sr. Bauzá, crear problemes allí on no n’hi ha; va
començar -una de les primeres mesures en aquesta legislatura-
amb la modificació del sistema lingüístic de la nostra comunitat.
Però existeixen també raons de caire jurídic, i no ho deim
només nosaltres, ho diuen molts del milers d’alAlegacions, més
de 12.000 alAlegacions que va rebre aquesta llei a la Conselleria
d’Administracions Públiques, i també les opinions que s’han fet
arribar al Parlament de les Illes i que se’ns han fet arribat a tots
els grups parlamentaris de diferents colAlectius i institucions. 

Dic raons, també, o motivacions en aquest cas jurídiques que
posen en evidència que pot contravenir de forma clara el mateix
Estatut d’Autonomia i fins i tot la Constitució Espanyola; com
dic, l’Estatut d’Autonomia perquè allò que fa la llei és,
bàsicament, que el català deixi de ser un requisit en els sistemes
d’oposicions o de concurs oposició a la nostra comunitat, el que
suposa que el català deixi de ser la llengua pròpia de les Illes
Balears, i això és un subterfugi o va en contra de l’article 4 de
l’Estatut d’Autonomia, on deixa clar que el català és la llengua
pròpia de les Illes, i no s’ha de confondre això amb llengua
oficial o cooficial. A la nostra comunitat hi ha dues llengües
cooficials, el castellà i el català, però n’hi ha només una de
pròpia, que és el català, que és la que necessita protecció, que
per això existeix una llei de normalització lingüística, que amb
aquesta reforma el que s’està fent és buidar-la absolutament de
contingut.

I per altra banda, m’avanç ja també a alguns dels arguments
que s’han utilitzat per part del Partit Popular, que tot això és per
complir determinades sentències fins i tot del Tribunal
Constitucional, un altre error, des del nostre punt de vista, error
jurídic, perquè la sentència del Tribunal Constitucional respecte
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el que diu és que una
llengua no pot tenir preferència sobre una altra, cosa que deia
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, cosa que no diu l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears ni cap normativa a les Illes
Balears. I el que està fent el Partit Popular ara és precisament
incomplir aquesta sentència del Tribunal Constitucional, perquè
amb l’eliminació del català com a requisit hi haurà una llengua
que tendrà preferència sobre una altra, en aquest cas serà el
castellà. Per tant s’està anant en contra de la jurisprudència
constitucional, de la jurisprudència del Tribunal Constitucional
arrel d’aquesta sentència de l’any 2010 respecte de l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya.

Com deia no ho deim nosaltres només des de l’oposició,
sinó que això s’ha fet constar també en diferents informes,
informes fins i tot jurídics d’institucions, d’ajuntaments que no
són sospitosos de ser progressistes perquè estan governants amb
majoria absoluta pel Partit Popular, com pot ser l’Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany, que en un informe jurídic duríssim
diu que aquest projecte és inconstitucional i antiestatutari. Això
és un informes jurídic que crec que com a mínim hauria de fer
pensar al Govern que alguna cosa no s’està fent bé.

Però un altre dels exemples que demostra que aquesta no és
una llei de funció pública és l’apartat o la disposició que
modifica fins i tot la Llei de normalització lingüística per
castellanitzar els topònims, cosa també inèdita a les nostres illes
si tenim, a més, en compte que a les Illes Balears el nom d’Illes
Balears precisament es va catalanitzar amb una llei del
Parlament, i el nom d’Illes Balears està en aquest cas només
amb la forma catalana per una llei, com dic, aprovada pel
Parlament de forma unànime i amb total consens de tots els
grups polítics; en canvi ara el Govern obre una altra porta a la
castellanització dels topònims amb un únic interès, no sabem
exactament si polític, per compromisos del conseller
d’Administracions Públiques amb la ciutat o amb la capital de
Menorca, en aquest cas, amb Maó. Creim que fer normes a mida
per problemes, o no problemes, per casos concrets com aquests
és un greu error polític que a més pagarem els anys vinents
perquè el Partit Popular ha decidit obrir un meló i crear un
problema on no n’hi havia, quan existia una absoluta pau
lingüística i pau social respecte del model lingüístic.

I per últim una altra de les modificacions que s’introdueix és
la de la Llei de coordinació de policies locals, fins al punt, fins
a l’absurd, que tendrem en marxa tres modificacions de la Llei
de coordinació de policies locals, com ha reconegut el mateix
conseller d’administracions públiques. S’està fent feina en una
llei de coordinació de policies locals per reformar la que tenim;
s’està fent feina en una altra petita modificació de la Llei de
coordinació de policies locals per a la provisió de llocs de feina,
i, per últim, es modifica en aquesta llei de funció pública la Llei
de coordinació de policies locals: per si algú tenia algun dubte
que els policies locals no han de saber el català, es diu
específicament en aquesta modificació de la Llei de coordinació
de policies locals.

En definitiva, una aberració política i jurídica i una croada
en contra del català la que ha iniciat el Govern de les Illes amb
una absoluta irresponsabilitat, sense escoltar ningú, perquè
encara no he sentit cap colAlectiu que hagi donat suport a aquest
projecte del Govern.

I ja per acabar, respecte a les esmenes, que com dic són de
supressió, presentades, volíem fer una transacció, si bé en
ponència ja vàrem avançar quina era la nostra intenció; com dic,
una transacció als diferents grups polítics, en què a l’article
únic, quan al paràgraf dos es parla de la modificació de l’apartat
2 de l’article 45 de la Llei de funció pública quan parla del
sistema d’oposició, com que en aquest cas no es fa una
valoració de mèrits, el que proposam des del Grup Parlamentari
Socialista dins aquesta catastròfica llei és que com a mínim es
tengui en compte, en els casos del sistema d’oposició, que es
tengui en compte el major nivell del coneixement de llengua
catalana en cas que hi hagi un eventual empat dels aspirants.
Llegesc literalment com proposam que quedi aquesta esmena,
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o aquesta transacció dins l’esmena ja presentada, que seria: “En
tot cas, el major nivell de coneixement de la llengua...”, o “en
qualsevol cas -per no repetir ‘en tot cas’, que ja ho diu el
paràgraf anterior- en qualsevol cas el major nivell de
coneixement de la llengua catalana actuarà com a primer criteri
per dirimir l’empat que eventualment es produeixi en la suma de
la puntuació obtinguda de tots els exercicis de què consti
l’oposició, si aquest té rellevància a l’hora de determinar els
aspirants que resulten seleccionats”. Creim que és el mínim que
es pot demanar o exigir, que en cas d’empat en una oposició
pura i dura aquella persona o aquell aspirant que tengui un
major nivell de coneixement de llengua catalana serveixi per a
aquest desempat.

Aquesta mateixa transacció l’hauríem d’incorporar o
l’oferim, perquè tengui coherència la transacció que s’ofereix,
a aquest article únic, a l’apartat 9.3, que també parla del sistema
d’oposicions a la resta d’administracions, afegiríem exactament
el mateix paràgraf que acab de llegir.

I per últim l’última esmena que no és de supressió total que
presentàvem, o de supressió de l’articulat que ens presenta el
Govern, la darrera esmena que volia defensar del Grup
Socialista és la 3667, que fa referència a una modificació de la
Llei de funció pública a fi que el complement específic que
reben determinats funcionaris, per dir-ho d’alguna manera alts
funcionaris, no pugui ser superior al triple de la quantia
establerta pel sou base del personal funcionari del subgrup A1;
traduït tot això vol dir que no hi hagi, com passa ara, alts
funcionaris que cobren més de 80, 90.000 o 100.000 euros a
l’administració, bé sigui autonòmica o insular. Proposam
precisament en moments d’austeritat, en què s’està demanant un
sacrifici a la ciutadania i també als professionals i als
funcionaris d’aquesta comunitat, que aquells que cobren més
precisament amb aquesta disposició es limiti aquesta quantia
màxima que poden arribar a cobrar, com dic més de 90.000 o
100.000 euros.

Amb tot això donam per defensades les esmenes presentades
pel Grup Socialista. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn en contra, per part del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres farem la valoració
des del Grup Parlamentari Popular defensant aquest article únic
que presenta el Govern de les Illes Balears, i també donarem el
nostre posicionament davant les esmenes que han presentat els
diferents grups de l’oposició.

En primer lloc he de dir que aquestes esmenes, tret d’aquesta
excepció que ens ha dit la Sra. Costa i que no afectaria a
l’objecte d’aquesta modificació de la Llei de funció pública en
si mateixa, estam parlant del fet que el català deixi de ser un
requisit i sigui un mèrit i vostès plantegen una altra qüestió
completament diferent que afectaria la Llei de funció pública
però que no té res a veure amb l’objecte d’aquesta modificació.
Per tant la majoria d’aquestes esmenes que han presentat tant el
Partit Socialista com el Grup Parlamentari PSM-Entesa
nacionalista i Més per Menorca són esmenes de supressió,
esmenes parcials de supressió que es limiten a suprimir tots i
cada un dels apartats que integren aquest article únic. Per tant
nosaltres no podem estar d’acord amb aquestes esmenes.
Insistesc, hagués estat potser més fàcil fer una única esmena,
suprimir-ho tot i ja no haver de fer aquest debat. En qualsevol
cas sí que crec que és positiu el fet de poder, bé, parlar -s’ha
plantejat una transacció-; parlar d’aquestes qüestions dins
aquesta comissió pot ser interessant.

Nosaltres defensam el contingut, com deia, de l’article únic
amb el qual es modifica la Llei 3/2007, de funció pública de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, i ho feim perquè en
primer lloc estam convençuts que aquest article dóna
compliment a allò que nosaltres vàrem proposar en el nostre
programa electoral, creim que això és important i, per tant,
s’estan tocant els punts de la Llei de funció pública que fan
referència a aquest compliment del programa. Són tots aquests
articles, el 30, 45, 50, 71, 95, 113, 124 i després les
modificacions que es fan amb les addicions, a la disposició
addicional dotzena, que s’afegeix ex novo i també s’afegeix la
tretzena, on també s’introdueixen un seguit de qüestions que són
importants des del punt de vista estatutari.

Quant a l’esmena de supressió de l’apartat primer, no hi
estam d’acord perquè creim que entra en coherència aquest
primer apartat que fa referència a l’article 30, lletra d), amb
l’esperit d’aquesta llei i, per tant, és necessari fer aquesta
modificació.

També consideram important la modificació que es fa de
l’apartat 2 de l’article 45, quan es diu que el sistema d’oposició
consisteix en dur a terme una o més proves de capacitat per
determinar l’actitud dels aspirants. No obstant això i a l’únic
efecte de determinar l’ordre de prelació final dels aspirants
aprovats per a l’adjudicació dels llocs de treball, les
convocatòries podran establir que aquest sigui determinant. A
més de per la puntuació obtinguda en els exercicis de l’oposició
lliure per a la valoració de determinats mèrits. En tot cas, només
podran tenir accés a la valoració dels mèrits els aspirants que
hagin superat l’oposició lliure. Per tant, creim que aquest apartat
també és important i entra dins el que nosaltres consideram que
s’ha de fer amb aquesta modificació de la Llei de funció
pública.

També creim que l’article 50 ha de ser modificat, apartat 1.f)
perquè aquest requisit ja no serà necessari.
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I no entenem molt bé per què vostès estan en contra de la
supressió de l’apartat sisè de l’article 71, on es fa referència a
promoure la realització de cursos destinats a afavorir el
coneixement de la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears
entre el seu personal i el sector públic instrumental que en
depèn. Diu aquesta proposta: “amb la finalitat de garantir-ne la
capacitació per atendre la ciutadania en qualsevol de les dues
llengües cooficials i per poder emprar-les adequadament amb
l’actuació administrativa”. Nosaltres creim que aquest és un
article important i, a més, fa que es garanteixi el coneixement de
la llengua pròpia, tot i que hem de dir que nosaltres,
afortunadament, avui a la nostra comunitat autònoma no ens
trobam en la mateixa situació dels anys vuitanta, en què no
estava garantit el coneixement de la llengua pròpia a les escoles,
avui la situació ha canviat. Hem de ser conscients que, no sé si
és un 90% o més dels funcionaris que accedeixen a llocs de
feina de l’administració pública són ciutadans de les Illes
Balears i, per tant, entenem que aquests ciutadans que hi
accedeixen fa anys que tenen més que acreditat el coneixement
de la llengua catalana, l’han estudiat en els instituts i a les
escoles de les nostres illes, per tant, creim que d’aquesta manera
queda més que garantit. De la mateixa manera que ningú no
qüestiona que avui no hi hagi cap persona que no conegui la
llengua castellana. Tant la llengua castellana, com la llengua
catalana avui són dues llengües..., a més són matèria
instrumental dins l’escola pública, la privada i l’escola
concertada, i això significa que quan surten els alAlots de l’etapa
educativa, saben perfectament, coneixen i dominin les dues
llengües. Per tant, no s’ha de tenir cap por sobre aquesta
qüestió.

També es modifica la redacció de la lletra b) de l’apartat 1
de l’article 80. Creim que és necessari per coherència amb la
mateixa llei, el mateix que es fa amb l’article 96, apartat 3. 

I també estam d’acord i consideram que és important el
modificat de l’apartat segon de l’article 113. Per tant, no
estaríem d’acord tampoc amb aquesta esmena de supressió, ja
que no tendria cap sentit.

L’article 8, a l’apartat 8 també es modifica la lletra g), de
l’apartat 1 de l’article 124 de la Llei de funció pública que
quedaria amb la redacció: “facilitar als ciutadans i ciutadanes
l’exercici del dret d’utilitzar les llengües cooficials en les
relacions amb l’administració autonòmica”. I cal dir que això és
el que diu precisament l’Estatut d’Autonomia. L’Estatut
d’Autonomia mai no parla que únicament una de les llengües
sigui l’única llengua de l’administració pública, sinó que diu les
dues llengües. Per tant, allò que no és possible és confondre. I
jo crec que vostès confonen quan parlen de llengua preferent o
de llengua pròpia. Mirin, és impossible que el Partit Popular
vulgui deixar que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
sigui la llengua pròpia, entre altres motius perquè ho diu
l’Estatut d’Autonomia. Per tant, és impossible. A més, no és la
nostra voluntat. Hi ha una sentència que de manera clara diu:
“no és el mateix llengua pròpia que llengua prioritària o
preferent”, no és el mateix. Una cosa és la llengua pròpia i una
altra cosa és que una llengua estigui per damunt d’una altra. I
dins el nostre sistema jurídic això està prohibit.

A més a més, hi ha hagut una darrera sentència del Tribunal
Suprem, amb la qual es torna a demostrar una altra vegada la
prohibició de caràcter preferent de les llengües. En aquest cas
fa referència a la docència a la comunitat autònoma de
Catalunya. Diu que s’han de donar classes en llengua castellana
per a aquelles persones que així ho vulguin. Per tant, cada
vegada veim com la justícia està més d’acord amb allò que
nosaltres proposam, que és la plena igualtat de les llengües i
plena normalitat. En definitiva, és donar normalitat a la situació
lingüística de la nostra comunitat autònoma.

I després també consideram important i creim que és cabdal
l’apartat 9, que vostès també volen substituir, volen eliminar
d’aquesta modificació, al qual es determina que el coneixement
de la llengua catalana serà un requisit per tot un seguit de
treballadors públics que accedeixen a les administracions
públiques. I efectivament es parla de requisit per poder accedir
i ocupar llocs de feina com a docent i que s’ha de regir per la
seva normativa reglamentària específica, òbviament; també per
accedir i ocupar llocs de treball corresponents a escales i
subescales, especialitats o categories professionals amb funcions
d’assessorament lingüístic, en què la convocatòria i la relació de
llocs de treball han d’exigir com a requisit -diu- el nivell C2 de
coneixement de la llengua catalana o equivalent, òbviament
aquest també és un requisit; també per ocupar tots els llocs de
treball corresponents a cossos, escales, subescales o categories
professionals per ingressar en els quals es requereixi un nivell
de titulació acadèmica corresponent als grups o subgrups A1,
A2, C1, C2, que tenguin com a funció principal la informació i
l’atenció al públic, en què la relació de llocs de treball ha
d’exigir com a requisit el nivell B2 de coneixement de la
llengua catalana o equivalent. Per tant, un altre cas que és
requisit i són molts els funcionaris que es trobaran amb aquest
requisit si volen accedir a la funció pública. O per exemple
l’apartat d), per ocupar els llocs corresponents a cossos, escales,
subescales, o categories professionals per ingressar en els quals
no s’exigeixi cap de les titulacions previstes en el sistema
educatiu i que tenguin com a funció principal la recepció al
públic o l’atenció telefònica, així com els que tenguin com a
funció principal la informació a l’alumnat en els centres
educatius, en què la relació de llocs de treball ha d’exigir com
a requisit el nivell A2 de coneixement de la llengua catalana o
equivalent. I també l’apartat e) diu que per ocupar els llocs de
treball corresponents a categories de personal estatutari de
gestió i serveis per ingressar en els quals es requereixi un nivell
de titulació acadèmica corresponent al subgrup C2 o no
s’exigeixi cap de les titulacions previstes en el sistema educatiu,
que tenguin com a funció principal la informació i l’atenció al
públic, en la relació de llocs de treball s’ha d’exigir com a
requisit el nivell A2 de coneixement de llengua catalana o
equivalents.

Clar, sobre això vostès tampoc no diuen res i nosaltres creim
que és prou important per garantir que totes aquelles persones
que es dirigeixen a l’administració puguin ser ateses amb la
nostra llengua. Vostès posen l’exemple del policia que no tendrà
aquesta exigència, no tendrà aquest requisit i que, per tant, no es
dirigirà en llengua catalana a una persona que vulgui ser atesa
en aquesta llengua. Bé, és que a dia d’avui també ens podem
trobar amb aquesta situació, perquè vostès saben que el fet que
un policia o un funcionari hagi d’acreditar el coneixement de la
llengua catalana, després no significa que aquesta persona la
utilitzi. Hi ha persones que són castellanoparlants que tal vegada
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a dia d’avui tenen acreditat un C de català, però després
aquestes persones en el seu dia a dia normal no utilitzen la
llengua i això passa, això passa perquè després cada un tria la
llengua que vol. A nivell sociolingüístic, ja que a vostès els
agrada tant parlar de sociolingüística, no és greu el fet que es
pugui posar en pràctica allò que és coneix com a bilingüisme
passiu, en el qual tots coneixen les dues llengües, i després
cadascú tria la llengua que vol. I aquesta situació tal vegada no
és tan dolenta, donam llibertat a les persones perquè es puguin
expressar de la manera que els sigui més còmode, més fàcil o
d’acord amb la seva llengua materna. Per tant, creim que en
aquest sentit tampoc no ens hem de preocupar tant.

Igualment l’apartat 10 fa referència a una disposició
addicional, la tretzena, que diu: “les administracions públiques
de l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes
Balears i les entitats del sector públic instrumental que en
depenguin, han de posar els mitjans necessaris per poder
garantir l’atenció de la ciutadania amb la llengua cooficial de les
Illes Balears que demanin”. Per tant, creim que aquest també és
un apartat positiu. No entenem per què el volen suprimir, no és
més que donar compliment a allò que estableix l’Estatut
d’Autonomia, l’article 3 concretament, quan es parla de
llengües cooficials en l’àmbit administratiu. Per tant, insistim
que són termes absolutament necessaris.

Per acabar, aquella transacció la podem continuar defensant,
vostès poden mantenir aquest debat, i si volen el podem tenir
també a la sessió plenària. Clar, vostès demanen que si hi ha un
empat a una oposició sigui el primer requisit de desempat o
sigui la primera causa de desempat. El que passa és que no tots
els llocs de feina són iguals i hauríem de veure cas per cas.
Nosaltres pensam que tal vegada pot ser més motiu de desempat
el fet de tenir un determinat títol acadèmic que pugui reforçar
encara més la preparació tècnica del funcionari en qüestió i, per
tant, en aquests moments ens trobam en la fase de discussió si
el fet d’establir un criteri de desempat amb el títol de
coneixement que acrediti el coneixement de llengua catalana,
posar-ho per llei, o si hem de deixar que aquests criteris de
desempat siguin concretats a les bases específiques de cada una
de les oposicions que es facin, dependent del tipus de lloc de
feina que s’ha d’ocupar. 

Aquest és el posicionament del Grup Parlamentari Popular.
Per tant, rebutjam les esmenes i donam suport al text articulat
que presenta el Govern.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. En torn de rèplica. Per part del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
cinc minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. No volia intervenir, seré breu. És molt difícil
no intervenir en aquestes circumstàncies. En qualsevol cas de
forma molt general per clarificar la posició del nostre grup. Les
nostres esmenes efectivament, la majoria són de supressió, amb
un objectiu molt clar, que és recuperar les lleis que amb aquesta
nova norma es modifiquen, especialment la Llei de
Normalització Lingüística. És per tant, una recuperació d’un
procediment obert, transparent i sobretot que es va assolir des
del consens. Per açò són de supressió, per recuperar el
document de consens a partir del qual lògicament es poden fer
aportacions, però sempre dins aquest espai del consens, i no
només del consens, jo diria també del rigor científic i acadèmic
que sembla que en aquest Parlament no se li vol donar més
importància. Rigor científic i acadèmic que l’Estatut contempla
i que hauria de ser una màxima de totes les institucions. Bé idò,
aquella institució, la Universitat de les Illes Balears que ha de
vetllar pel rigor científic i acadèmic en l’àmbit de la llengua
pròpia de les Illes Balears, és oblidat al seu assessorament .

Es diu, com alAlusió, que s’elimina també algun article
d’aquesta nova norma que suprimeix cursos de català... Dir açò
fora del context en el qual hi ha aquest article no té sentit. El
Partit Popular proposa suprimir el requisit de la llengua catalana
i creu que ho solucionarà, ho soluciona i avala l’estima a la
llengua catalana, dient que hi haurà cursos de llengua catalana.
No, en absolut! És una obligació de les institucions públiques
promoure’n el coneixement i l’ús. Per tant, no hauríem de dir
res més. I no ho resol de cap de les maneres, ni pot servir
d’excusa dir que farà cursos de promoció de llengua catalana
per tapar aquest forat que crea eliminat el requisit.

I en una cosa jo he de dir al Partit Popular que hi estam
absolutament d’acord, volem la igualtat jurídica de les dues
llengües oficials. Mirin, nosaltres li proposam, no volem entrar
en el text, però molt breument, nosaltres li proposam “totes les
persones tenen el dret d’utilitzar les dues llengües oficials i els
ciutadans de les illes tenen el dret i el deure de conèixer-les”.
Aprovin aquest text i aleshores assolirem la igualtat jurídica.
Aquest és el text que marca la Constitució, amb les mateixes
referències, per a la llengua castellana, el dret i el deure.
Nosaltres demanam aquest mateix tractament per a la llengua
catalana. La llengua catalana no té aquest tractament, eh?, no el
té! Per tant, igualtat jurídica? Molt bé, els ciutadans que tenguin
els mateixos drets, els mateixos deures respecte del
coneixement, respecte l’ús de les dues llengües oficials. Açò
avui no és així.

I s’utilitza una altra vegada l’element del requisit, de dir sí,
però es manté el requisit en certs àmbits, però en una situació
d’absoluta normalitat, dins un país que té una llengua pròpia. En
una llengua pròpia és normal que aquesta sigui un requisit,
sobretot si l’oficialitat no ve recollida en forma de deure, per
tant, per açò és un requisit; i vostès ens diuen ara que es manté
el requisit, es manté com excepció. En un país normal, el
requisit és la norma i vostès fan del requisit l’excepció, sí els
professors tindran el requisit, sí, però els que atenen el públic
tindran el requisit. És l’excepció dins una norma, i la norma és
que el català, la llengua pròpia, ja no serà necessària. Aquesta
és la realitat.
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Per tant, nosaltres novament recollim el seu discurs, sí, sí,
igualtat jurídica. Demani informes jurídics de com es traduiria
una igualtat jurídica per a les dues llengües oficials. I aleshores,
a partir d’aquí en podem parlar. 

Les nostres esmenes van en el sentit de recuperar el consens
i afegir un nou text per efectivament, recuperar una situació que
no s’hauria d’haver donat, que és que dues llengües són
tractades de forma desigual i que aquesta nova norma vol
consolidar com una cosa establerta i característica d’aquesta
comunitat autònoma, amb la qual lògicament no hi estam
d’acord i no compartim. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Bé, és clar després d’haver escoltat
el portaveu del Grup Popular que el que es posa de manifest és
que hi ha dues clares posicions polítiques respecte de quin ha de
ser el model lingüístic a la nostra comunitat. Fins aquí jo fins i
tot ho podria respectar. És a dir, el seu grup majoritari després
de les eleccions, té un model lingüístic per a la nostra comunitat,
diferent al que tenim els grups de l’oposició, el que passa és que
amb allò que no puc estar d’acord i que sí recrimín al Partit
Popular no és que tengui una posició diferent, sinó que hagi
trencat el consens polític i social que existia des de fa més de 25
anys. Això sí que em sembla que s’ha de recriminar al partit que
governa, al Partit Popular, amb una absoluta irresponsabilitat
que ha tret al carrer milers de persones, que ha provocat que
més de 12.000 persones presentin alAlegacions a la Conselleria
d’Administracions Públiques, per cert, nombre d’alAlegacions
mai vistes en cap projecte de llei tramitat per un govern.

I sobretot s’ha parlat aquí de la llibertat. És que el que vostès
fan, senyors del Partit Popular, amb aquest projecte de llei de
modificació de la funció pública és anar en contra de la llibertat
dels ciutadans perquè mirin el que diu l’article 14.3 de l’Estatut
d’Autonomia: “Els ciutadans de les Illes Balears tindran dret a
dirigir-se a l’Administració de la comunitat en qualsevol de les
dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua
utilitzada”. Com rebran resposta en la mateixa llengua utilitzada
si hi haurà funcionaris que han accedit a la funció pública sense
saber ni paraula de català, perquè ja no serà un requisit en
l’Administració pública?, però és més no només va en contra de
l’Estatut d’Autonomia, és que va en contra de l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, de l’EBEP, de l’any 2007, on l’article 54.11
diu que és un deure dels empleats públics garantir l’atenció al
ciutadà en la llengua que solAliciti, sempre que sigui oficial al
territori. És a dir, fins i tot una norma estatal, l’any 2007, ja va
preveure que en aquells territoris on hi ha més d’una llengua
oficial és un deure dels empleats públics garantir aquesta
atenció al ciutadà en la llengua cooficial que demanin. Vostès
amb aquest avantprojecte no garanteixen aquest dret dels
ciutadans.

Per altra banda, respecte de l’esmena que ha presentat el
Grup Parlamentari Socialista, respecte a la limitació de
determinats sous d’alts funcionaris, se’ns diu que no es té en
compte perquè això no té res a veure amb la funció pública.
Home!, miri, Sr. Rubio, que aquí ens vengui a parlar que una
esmena que presentam, que sí té relació amb la funció pública,
ens digui quan ens presenten un projecte de llei que modifica
fins i tot el tema de la toponímia, que no té res a veure amb la
funció pública, ... home!, una mica més de rigor. No em digui
que l’esmena que hem presentat no té res a veure amb la Llei de
funció pública.

I, efectivament, el projecte que presenta el Govern no dóna
solucions ni resposta a allò que sí és necessari a dia d’avui, que
és una nova llei de funció pública adaptada a l’Estatut Bàsic de
l’Empleat Públic, a l’EBEP, que va entrar en vigor poques
setmanes o mesos després de la Llei de funció pública de 2007,
perquè en aquells moments també el Sr. Rodríguez sent
conseller d’Interior es va encaparrotar a treure la llei sense
esperar l’entrada en vigor de l’EBEP, però bé, aquest és un altre
debat. El que passa és que ara en patim les conseqüències i és
que tenim una llei de funció pública que no està adaptada a la
normativa estatal. 

No reiteraré els arguments, perquè ho ha fet el meu company
Sr. Martí, que diu que, com presentam nosaltres una esmena de
supressió per promoure cursos de català per garantir l’atenció al
ciutadà?, simplement perquè això amb l’actual sistema no seria
necessari, és a dir, aquells aspirants o aquells funcionaris que
han passat unes oposicions sent el català requisit, evidentment
no necessiten fer uns cursos per garantir l’atenció al ciutadà en
la llengua que triï o en català, perquè ja el sabran evidentment.

Una altra cosa interessant, Sr. Rubio, ha dit vostè que
actualment el 90% dels aspirants als processos selectius són
persones de les Illes i que per això tenim garantit que quasi
tothom sap el català. Idò miri, és que a partir d’aquesta
modificació segurament aquest percentatge serà molt més baix,
perquè vostès obrin la porta, precisament, que si el català no és
un requisit, qualsevol altra persona, evidentment de fora de les
Illes o de fora del territori de parla catalana, tendrà aquesta
facilitat i no tendrà aquest requisit de conèixer una de les
llengües cooficials del nostre territori, la llengua pròpia de les
Illes. Amb la proposta que fan, com deia, no garanteixen el dret
dels ciutadans a ser atesos en la llengua que triïn, en aquest cas
en la llengua catalana, perquè si no, haurem d’estar a la bona
voluntat o a la casualitat o no del coneixement de la llengua
catalana del funcionari de torn que hagi d’atendre a aquest
ciutadà.

Per últim, que tornin repetir l’argument que no hi pot haver
una llengua que sigui preferent a l’altra, això ja ho sabem, ho
diu la jurisprudència del Tribunal Constitucional, però, vostè em
pot dir on, de la normativa de les Illes Balears o a quin paràgraf
de l’Estatut d’Autonomia, es diu que la llengua catalana és
preferent respecte a la llengua castellana? No es diu enlloc.
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En canvi, em vol dir en l’actual projecte que presenta el
Govern que diu l’única llengua que s’ha de conèixer per aspirar
a unes oposicions és el castellà i en canvi el català no ho serà,
en aquest cas, quina és la llengua preferent? A partir d’ara,
vostès han establert que hi hagi una llengua preferent damunt
l’altra, que és el castellà.

Tot això es resumeix en dues paraules, que és la fòbia que
determinats membres del Partit Popular encapçalats pel
president Bauzá tenen a la nostra llengua pròpia: el català...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Pilar Costa, vagi acabant, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, acab. Malauradament, aquest és el resum de tot aquest
projecte de llei: la croada en contra del català que ha iniciat el
Partit Popular encapçalat pel president Bauzá, a qui molesta ser
el president d’una comunitat que té una llengua pròpia. 

Jo li recomanaria una altra cosa: que aspiri a ser el president
d’un altre lloc que no tengui una altra llengua pròpia a la qual
hagi d’atacar i que ens deixàs als ciutadans d’aquestes illes en
total normalitat i tranquilAlitat que era el que teníem fins ara,
fins que ell va arribar.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Sr. Rubio, té la paraula.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. És lamentable haver d’escoltar
sempre frases fetes que repeteixen sense pensar i sense cap
criteri. Això ho sabem fer tots, però crec que es tracta, quan som
en una comissió discutint una llei, quan discutim la modificació
d’un projecte de llei que modifica la Llei de funció pública,
d’intentar aportar idees que siguin constructives.

Les típiques frases de fòbia, de catalanofòbia, de croada,
totes aquestes coses que tant agrada dir darrerament al Partit
Socialista i que no són certes, perquè són simplement mentides,
crec que no aporten res al que és el debat d’aquesta qüestió. És
simplement fer una política partidista en la qual es veu
perfectament quina és la seva voluntat política, que és
desprestigiar el Govern, acusar-lo amb tota una sèrie
d’acusacions que no són absolut certes i llevar seriositat i rigor
jurídic a aquesta qüestió, que la té.

Hi ha un fonament democràtic que és importantíssim -i ja ho
hem repetit-, que és el nostre programa electoral, per tant, vàrem
dur aquesta proposta al nostre programa i això s’ha de complir;
i segon, hi ha un fonament jurídic importantíssim i creim que el
que fa el Govern del Partit Popular, Sra. Costa, Sr. Martí, no és
trencar cap consens, sinó que és adequar el bloc normatiu a
aquesta nova realitat que és promoguda per les interpretacions
jurisprudencials que han fet darrerament tant el Tribunal
Suprem com el Tribunal Constitucional i el Tribunal Superior

de Justícia també de Catalunya i que ens obliga a reinterpretar
el nostre ordenament jurídic quant a aquesta qüestió es refereix.

Per això, dic que amb la Llei de normalització lingüística no
es trenca el model lingüístic sinó que allò que es fa és modificar
vuit articles, ho hem repetit per activa i per passiva, que serien
aquests vuit articles que fan referència a la funció pública i que,
per tant, és adaptar aquesta llei de normalització lingüística a la
realitat del nostre Estatut d'Autonomia. Vull dir que, fins i tot,
amb les modificacions d'aquests articles de la Llei de
normalització lingüística s'està, literalment, copiant l'article 3 de
l'Estatut d'Autonomia. I a vostès això els sembla que és un
desbarat.

Miri, es diu que en lloc que la llengua catalana sigui l’única
llengua de l’administració pública, es posa que siguin les dues.
I això ho diu l’Estatut d’Autonomia. Per tant, jo no entenc com
és possible que vostès estiguin en contra.

El Sr. Nel Martí efectivament ha parlat d’una qüestió que va
ser objecte de debat l’any 2007 quan vàrem modificar l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears i va ser el motiu pel qual la
seva formació política va votar en contra de la modificació de
l’Estatut d’Autonomia, però en aquell moment es va arribar a un
pacte, un pacte que va ser unànime de pràcticament tot l’arc
parlamentari, llevat de la seva formació política, perquè vostès
no estaven d’acord amb aquesta qüestió i ja va ser una qüestió
debatuda i tancada l’any 2007. Miri que té molt a veure aquesta
qüestió amb el règim constitucional, amb la regulació
constitucional que fa la nostra constitució sobre aquesta qüestió.

Quant que la nostra llengua sigui un mèrit, bé, és que això
tampoc no ho diuen. És a dir, la llengua pròpia de les Illes
Balears, l’acreditació del coneixement de la llengua pròpia serà
un mèrit i per tant puntuarà, i això és donar incentiu a la nostra
llengua i això vostès no ho reconeixen i nosaltres creim que sí,
i no ho diuen. És a dir, el fet que una persona pugui tenir
aquesta motivació d’acreditar el coneixement de la llengua
catalana, doncs bé, això no passa amb la llengua castellana. Per
tant, aquí donam una prioritat a la llengua pròpia que no a la
segona o a l’altra llengua cooficial, que és el castellà. 

Per tant, jo crec que aquesta és una qüestió positiva i també
és una qüestió que entraria dins el concepte de normalització
lingüística que, efectivament, han d’intentar mantenir i han de
continuar fent les institucions públiques i en aquest sentit el
Govern de les Illes Balears.

Allò que jo no entenc és per què ha d’acreditar un ciutadà de
les Illes Balears que té coneixement de la nostra llengua, perquè
l’ha estudiada i perquè fins i tot és l’única llengua que parla a
casa seva, per què aquesta persona ha d’acreditar el
coneixement de la llengua per accedir a la funció pública.
Consider que és absurd, és absurd. Crec que no és necessari. A
un anglès, se li ha de demanar que coneix l’anglès per fer feina
a l’administració pública? Doncs, escolti, en principi no sembla
raonable. O a una persona de Madrid per accedir a la funció
pública no se li ha d’exigir tampoc si coneix o no coneix el
castellà.
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En definitiva, crec que allò que nosaltres feim és donar
normalitat. Una vegada que nosaltres tenim un sistema educatiu
en el qual es garanteix, i ja ho hem comentat també en altres
ocasions, que el català és una assignatura instrumental, igual
que ho poden ser les matemàtiques o igual que ho pot ser la
llengua castellana, bé, doncs d’aquesta manera donam més que
proves que la nostra llengua és una llengua que és sabuda, que
és apresa, que tothom la sap, la coneix i que tothom la parla i,
per tant, no hi ha cap problema ni cap necessitat d’haver
d’acreditar la llengua perquè, efectivament, jo crec que queda
més que acreditat el seu coneixement.

Quant al que vostè ha dit, Sra. Costa, de la toponímia, bé,
probablement a vostè no li agrada. Jo crec que donar llibertats
a una administració pública, a una institució, a un municipi
perquè pugui fer que el seu nom en castellà, si és que hi ha
tradició d’utilitzar el seu nom en castellà, si no hi ha tradició no,
però donar llibertat que sigui possible per una qüestió turística
o per una qüestió comercial per ventura hi ha un moment que no
interessa, però hi ha moments que sí. Per tant, crec que també
és donar llibertat necessària.

En definitiva, aquesta és la postura del Partit Popular i
mantenim la nostra defensa en el text articulat. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Passam a les votacions. Senyores i senyors
diputats.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Sí?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Perdó, demanaríem votació separada de l’esmena del PSM-
Iniciativaverds i Més per Menorca, RGE núm. 3294.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, està previst.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Ah! Perdó, per si de cas.

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Moltes gràcies.

Passam a la votació de les esmenes, en primer lloc, del bloc
de les esmenes del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, RGE núm. 3303, 3302, 3305, 3304,
3299, 3298, 3301, 3300, 3296, 3293, 3292, 3295, 3297, 3291,
3288, 3289 i 3290/12.

Vots a favor? 5 vots a favor.

Vots en contra? 9 vots en contra.

Cap abstenció.

Ara passarem a la votació de l’esmena del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
RGE núm. 3294/12.

Vots a favor? 1.

Vots en contra? 9.

Abstencions? 4.

Ara passam a la votació de les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista RGE núm. 3665, 3664, 3666, 3663,
3669, 3662, 3670, 3661, 3667 i 3668/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

Ara passaríem a la votació conjunta de tot l’articulat. La
denominació del títol del projecte, l’article únic, les disposicions
transitòries primera i segona, la disposició derogatòria única; les
disposicions finals primera, segona, tercera, quarta i cinquena,
i l’exposició de motius.

Vots a favor? 9.

Vots en contra? 5.

Cap abstenció.

En conseqüència queda dictaminat el Projecte de llei RGE
núm. 1853/12, de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març,
de la funció pública de la comunitat autònoma de les Illes
Balears.

Així mateix, es recorda que d’acord amb l’establert a
l’article 125 del Reglament de la cambra, i atesa l’aplicació del
procediment d’urgència, els grups parlamentaris, dins les vint-i-
quatre hores següents a la data de l’acabament del dictamen, en
escrit adreçat al Molt Honorable President del Parlament,
hauran de comunicar els vots particulars i les esmenes que,
havent estat defensats i votats en comissió i no incorporats al
dictamen, pretenguin defensar-los en el Ple.

I no havent-hi més assumptes a tractar s’aixeca la sessió.
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Correcció d'errates del Diari de Sessions núm. 26, de dia 13
de juny del 2012.

- Pàg. 433 i 434. 

Allà on diu:
Compareixença RGE núm. 3619/12, ..., del conseller
d'Administracions Públiques, ...

Hi ha de dir:
Compareixença RGE núm. 3619/12, ..., del conseller de
Presidència, ...
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