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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores diputades, senyors diputats, començarem
la sessió d’avui, en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí, Sr. President. Oscar Fidalgo substitueix Francisco
Mercadal.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les
proposicions no de llei RGE núm. 6495/12, 6766/12, 6767/12.

1) Proposició no de llei RGE núm. 6495/12, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a partits judicials
de Maó i Ciutadella (Menorca) en el nou mapa judicial.

En primer lloc, per defensar la Proposició no de llei RGE
núm. 6495/12, del Grup Parlamentari Popular, relativa a partits
judicials de Maó i Ciutadella, Menorca, en el nou mapa judicial
té la paraula el Sr. Miguel Jerez, per un temps de deu minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
prenc la paraula per defensar una iniciativa que s’emmarca dins
un conjunt de propostes que el meu grup parlamentari va
presentant en aquesta comissió d’Assumptes Institucionals
perquè es prenguin mesures i perquè també es prengui també
consciència des del Ministeri de Justícia de la necessitat de
millorar la qualitat de la justícia a les Illes Balears.

Aquesta és una més, si no bé per millorar sí per mantenir el
que entenem nosaltres que funciona en aquest moment bé. A
aquesta comissió hem presentat iniciatives relacionades amb els
traductors a les seus judicials, peticions de més sales socials,
amb els desplaçaments de l’Audiència Provincial a les distintes
illes i també com no pot ser d’altra manera amb la constitució
d’un nou jutjat de Primera Instància a l’illa de Formentera. I
totes aquestes iniciatives que hem vengut impulsant han estat
aprovades per unanimitat pràcticament de tots els grups
parlamentaris representats en aquesta comissió, cosa que he
celebrar de manera inevitable, esper i confii que aquesta en sigui
una més.

Entenc que hem de ser exigents i hem de ser reivindicatius
en aquelles qüestions o aquells serveis que són propis d’un estat
de dret i que, en aquests moments, la comunitat autònoma no té
a la seva disposició la gestió de forma directa.

És cert que el Tribunal Superior de Justícia en la seva
memòria per a l’any 2011 indica que la justícia a les Illes
Balears millora. De fet, hi ha menys assumptes pendents de
resolució, hi ha menys assumptes registrats i hi ha més
assumptes que han estat definitivament resolts, cosa que
nosaltres celebram, però no només d’això viu la justícia, sinó
que en els aspectes organitzatius crec que també hem de fer
especial incidència i en particular, i en aquest cas, en el mapa
judicial.

Com saben el Consell General del Poder Judicial va fer una
proposta per al nou mapa de demarcacions en què planteja una
reducció de 431 distints partits judicials a 190. En el cas de
Balears aquest projecte només altera la situació de l’illa de
Menorca, es manté la de Palma, es manté la de Manacor, es
manté la d’Inca i es manté la d’Eivissa. A Menorca,
precisament, consistiria la proposta a reduir a un sol partit
judicial el que ara són dos, aquells partits judicials que estan en
aquest moment tant a la ciutat de Ciutadella com a la de Maó es
concentrarien a una sola instància.

Per tant, entenem que és necessari d’acord amb una sèrie de
peticions mantenir aquest estat, aquest actual estat de coses, i
per tant, hem presentat precisament aquesta proposició no de
llei perquè el Consell General del Poder Judicial a través del
Ministeri de Justícia es faci ressò d’aquesta petició i no només
el Grup Parlamentari Popular és qui ha presentat aquesta
proposta, sinó que també el vocal balear del Consell General del
Poder Judicial, Sr. Monserrat, ha proposat que a Menorca es
mantengui el mateix nombre de jutjats, i no només ha estat el
vocal del Consell General del Poder Judicial que ha manifestat
aquesta qüestió, sinó que també i de forma bastant... amb
bastant insistència ho ha fet el ColAlegi d’Advocats de les Illes
Balears on s’ha redactat un informe que ve a indicar que a causa
de la presència d’una sèrie de circumstàncies de població i una
sèrie de circumstàncies específiques de l’illa, el que s’aconsella
és que els dos partits judicials radicats -com dic- a Maó i a
Ciutadella es mantenguin de la mateixa manera com es vénen
mantenint i s’han mantingut fins a l’actualitat.

Aquesta és la nostra proposta que ve perfectament explicada
a l’exposició de motius, l’únic que vull és que aquesta proposta
rebi, com han rebut altres, el mateix suport per part dels distints
grups parlamentaris representats a aquesta comissió.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. S’ha presentat una esmena a la
proposició no de llei per part del Grup Parlamentari Socialista
RGE núm. 8407/12. Per tal de defensar-la té la paraula l’Hble.
Sr. Marc Pons, per un temps de deu minuts.

EL SR. PONS I PONS:

Moltes gràcies, Sr. President. Voldria començar tal vegada
fent una petita reflexió, no?, dins aquesta dinàmica i dins
aquesta dèria de les retallades en què permanentment ens
trobam i en què el Partit Popular li agrada tant abanderar, que
tant de pit sol treure, lligada sempre a aquesta idea de voler
donar el millors serveis i que veim que bé, arriba fins i tot al
Consell General del Poder Judicial a l’hora de fer plantejaments
del que suposa la supressió de determinats espais de serveis als
ciutadans.
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Mentre el Consell General del Poder Judicial fa
plantejament com aquests, diré que no ens deixa de sorprendre
que dins aquesta dèria de les retallades el Partit Popular de sobte
ens surti amb alguna cosa i amb una qüestió molt puntual, molt
concreta, que suposa defensar i establir el garantir el
manteniment de determinats serveis de les administracions
públiques. L’aplaudim de manera concreta en aquest
plantejament. 

Ens hauria agradat que en altres qüestions, com puguin ser
l’eliminació de totes les oficines d’atenció a les víctimes del
delicte, per exemple, el Partit Popular hagués defensat amb la
mateixa vehemència, pos aquest exemple, parlam de funció
pública, per tant, qüestions que tenen també un lligam directe,
ens hauria agradat també que el Partit Popular hagués pogut fer
un plantejament en aquest sentit i poder fer una reflexió a l’hora
del que representa establir criteris a favor de l’optimització dels
serveis, a favor de donar i garantir serveis als ciutadans i quan
veim que en alguns casos els arraconen deliberadament, sense
voler-ne rallar per res, i en canvi en altres decideixen agafar la
bandera sense acabar d’entendre prou bé quin és el criteri que
utilitza el Partit Popular.

En qualsevol cas, nosaltres donam suport a aquest
plantejament que fa en aquests moments el Sr. Jerez, en aquest
cas, que representa mantenir i garantir els dos partits judicials
a l’illa de Menorca com un element -el Sr. Jerez també ho
explicava- que ha de donar i continuar donant un bon servei als
ciutadans.

Què és el que no hauríem de perdre de vista? Home, que
n’hi ha uns que proposen i altres disposen i que, en aquest cas,
el Consell General del Poder Judicial té la capacitat de proposar,
però no hauríem d’oblidar que serà el Ministeri de Justícia, que
serà el Govern de l’Estat espanyol qui disposarà i que, per tant,
que hi hagi plantejaments en aquest cas del Consell General del
Poder Judicial que faci propostes, sabem que aquestes
esdevindran realitat o no en funció de la voluntat del Govern de
l’Estat espanyol.

En aquest sentit, si de veritat volem que aquesta iniciativa
sigui efectiva nosaltres, el Grup Parlamentari Socialista,
proposa que no només quedem a instar el Consell General del
Poder Judicial perquè reculli l’informe del ColAlegi d’Advocats,
que compartim i que per tant el feim nostre, sinó que també
proposam instar l’Estat espanyol perquè tengui en compte
aquests mateixos principis i, per tant, que sigui el que hagi de
disposar què vol fer o què no vol fer el que tengui claríssima la
posició del Parlament de les Illes Balears.

En aquest sentit, anava la nostra esmena, que feim amb un
to com veuen absolutament constructiu, no instem només el
Consell General del Poder Judicial que serà el que proposarà,
sinó que instam també el Govern de l’Estat espanyol que serà el
que disposarà i, per tant, el que decidirà finalment si a Menorca
hi ha d’haver o no hi ha d’haver dos partits judicials o s’ha
d’acabar convertint únicament en un.

Els arguments -deia abans- del mateix colAlegi d’advocats de
les Balears, el plantejament de l’estacionalitat, jo aquí hi
afegiria el de la bipolaritat, en una illa on hi ha dues realitats
que... s’ha anat construint institucionalment des d’aquesta
perspectiva i que per tant, no l’hauríem de perdre, són elements

que demanen i que plantegen evidentment la necessitat de donar
suport a aquesta proposat que el Sr. Jerez ens proposa a aquesta
comissió.

Jo hi afegiria en tot cas, tal vegada també una darrera
qüestió i és la que... no està en l’esmena, però tal vegada sí que
voldria fer la reflexió del que representa la qualitat de les
instalAlacions on es treballa. En aquest cas, voldria recordar una
vegada més la importància que a Ciutadella, les dependències
on hi ha en aquests moments els jutjats de Ciutadella puguin
tenir un mínim d’infraestructures que permetin atendre i fer
feina als funcionaris, als treballadors del Ministeri de Justícia
amb una mínima garantia de qualitat. En aquests moments no es
produeix, no es produeix no, és manifestament millorable. Per
tant, aquí si que feim, faig una reflexió en veu alta perquè el
partit que dóna suport al Govern de les Illes Balears no es cansi
de reclamar açò i faci un plantejament perquè açò pugui ser
possible.

Dels jutjats de Maó sabem que les obres estan acabades, que
estan ja a punt d’entrar en funcionament i que quan es varen
dissenyar evidentment estaven dissenyats perquè hi hagués dos
partits judicials diferents i per tant, allò de pensar que els jutjats
de Ciutadella que hi ha en aquests moments i que fan referència
als de Primera Instància i Instrucció de Ciutadella, així com els
jutjats socials, no tenen tampoc cabuda a les noves
dependències de Maó perquè no hi ha l’espai suficient. Per tant,
açò és una justificació més que en qualsevol cas posa de
manifest la importància d’establir aquesta diferència dels dos
partits judicials.

En definitiva, per tant, aplaudim aquest plantejament de
garantir estructures administratives que avui ens fa de manera
concreta el Partit Popular. El convidam que traslladi aquesta
mateixa reflexió a altres espais, abans de defensar retallades
indiscriminades que a vegades no s’acaben de justificar, i amb
el plantejament que també es pugui donar o amb el qual es
pugui instar el Govern de l’Estat espanyol a tenir en compte
aquests mateixos criteris, el Grup Parlamentari Socialista donarà
suport a aquesta proposta. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. En torn de fixació de posicions
dels grups que no han presentat esmenes. 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. Seré breu perquè crec que
compartim l’objectiu del contingut d’aquesta proposició no de
llei, donarem suport a la proposició que ha presentat el Partit
Popular i també a l’esmena que ha presentat el Partit Socialista.

Només perquè quedi constància de la nostra posició sí que
vull dir que el Consell General del Poder Judicial en la seva
proposta proposava un nou mapa de demarcacions judicials que
pretenia o que pretén reduir els partits judicials de Menorca a un
sol, al de Maó, mentre que açò no afectava la resta d’illes que
mantenen els ja existents. 
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Des del nostre grup parlamentari, des del PSM-Més per
Menorca pensam que no té raó de ser la reducció d’aquests
partits judicials pel que suposa de retrocés en l’atenció judicial
als ciutadans de Ciutadella i de Menorca en general. De fet, el
nostre grup ha donat suport a iniciatives en aquest sentit i n’ha
presentat també a les institucions menorquines, al consell
insular i als ajuntaments, que precisament anaven en aquesta
mateixa direcció: demanar al Govern de les Illes Balears que
mantingui una posició ferma, instar també el Ministeri de
Justícia a defensar l’actual distribució dels partits judicials a
Menorca i rebutjar qualsevol modificació que afecti l’actual
mapa judicial menorquí a causa de les particularitats
geogràfiques i poblacionals de l’illa que també han esmentat la
resta de grups parlamentaris.

En aquest sentit, per açò, creim que és bo, creim que és
necessari instar el Ministeri de Justícia a mantenir els dos partits
judicials de Menorca i és bo que avui el Parlament es pronunciï
de forma unànime en aquest sentit. Per tant, donarem suport al
contingut i a la resolució d’aquesta proposició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps de deu minuts, per la qual cosa es demana
al grup proposant si vol una suspensió de la sessió o si podem
continuar. 

Per fixar la posició i assenyalar si accepten l’esmena, té la
paraula el grup proposant. Sr. Miguel Jerez, té un temps de cinc
minuts.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Moltes gràcies, Sr. President. És obligat agrair el suport a la
resta de grups parlamentaris en aquesta comissió per donar
impuls a aquesta proposta que entenem que és absolutament
positiva amb independència dels retrets que avui s’han
manifestat també en aquesta comissió, en els quals no entraré,
perquè crec que el que hem de fer és aprovar aquesta iniciativa
sense cap tipus d’alteració en el debat que ens condueixi a altres
espais en aquests moments absolutament innecessaris.

Per tant, vull agrair i reiterar una vegada més aquest suport
i per centrar-me en la qüestió relacionada amb l’alteració de la
nostra proposta i en particular amb l’esmena que presenta el
Grup Parlamentari Socialista li he de dir que el nostre grup li
faria una contra proposta, estic convençut que encara reforçaria
molt més la proposta inicial, la seva, i estic convençut que seria
una proposta dissenyada amb la màxima de les ambicions.

On diu “El Parlament de les Illes Balears insta el Consell
General del Poder Judicial”, jo afegiria “El Parlament de les
Illes Balears insta el Ministeri de Justícia a través del Consell
General del Poder General a mantenir diferenciats els partits
judicials de Maó i Ciutadella en la nova configuració del mapa
judicial”.

EL SR. PONS I PONS:

(...) per quin motiu troba que el Parlament no ha d’instar
directament el Govern de l’Estat espanyol, al Ministeri de
Justícia. No entenc el matís d’haver-lo d’instar a través d’una
derivada.

EL SR. PRESIDENT:

Si quieren un receso de... bueno, usted no está en el uso de
la palabra y luego si quiere un receso para negociar...

EL SR. JEREZ I JUAN:

No, president, no és necessari cap recés. Aquí hi ha un
sistema procedimental que és el de la proposta del Consell
General del Poder Judicial al Ministeri de Justícia i, per tant,
aquest mecanisme i aquesta via entenc que s’ha de respectar.
Per tant, tot ha de passar pel Consell General del Consell
Judicial que és el que precisament fa la proposta al ministeri. 

Per tant, entenc que la proposta ha de partir del Consell
General del Poder Judicial al Ministeri i, en conseqüència,
entenc que s’ha de mantenir d’aquesta manera. Per tant, si no
accepta la meva proposta, mantindrem la que inicialment el meu
grup parlamentari ha presentat.

EL SR. PRESIDENT:

Si les parece haríamos un receso de un minuto, háblenlo
ustedes y... no?

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

¿Podría leer cómo quedaría la propuesta, Sr. Jerez?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, gràcies, Sr. President. Sembla ser que hem arribat a un
punt d’enteniment i la proposta quedaria redactada en els
següents termes: “El Parlament de les Illes Balears insta el
Ministeri de Justícia i el Consell General del Poder Judicial a
mantenir diferenciats els partits judicials de Maó i Ciutadella en
la nova configuració (...) judicial d’acord amb els criteris de
població i transport posats de manifest per l’IlAlustre ColAlegi
d’Advocats de les Illes Balears”.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entén aquesta presidència que queda
aprovada per unanimitat, amb aquesta alteració, la Proposició
no de llei 6295/12.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 6766/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a requisit del coneixement del català
a l'àmbit municipal.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 6766/12, del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa al requisit
del coneixement del català a l’àmbit municipal. Per tal de
defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Nel Martí, per un
temps de deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. La Llei 9/2012, de dia 19 de
juliol, que modifica la Llei de funció pública, la Llei 3/2007,
estableix que el coneixement de la llengua catalana a les
administracions públiques en l’àmbit de la comunitat autònoma
no serà de manera general un requisit per accedir a la condició
d’empleat públic. La llei també estableix excepcions a la
prescripció anterior, entre les quals hi ha la dels llocs de feina
que tenguin com a funció principal, i llegesc textualment, “la
d’informació i atenció al públic o la recepció al públic i atenció
telefònica”. 

En aquest sentit la disposició final quarta de la Llei 9/2012
estableix que en el termini d’un any les administracions de
l’àmbit territorial de la comunitat autònoma de les Illes Balears
i els ens del sector públic instrumental que en depenguin ha
d’adaptar les seves relacions de llocs de treball al que estableix
aquesta llei.

Per fixar els criteris en els quals s’ha de basar aquesta
adaptació crec que és fonamental tenir en compte el context en
el qual es produeix, i s’ha de tenir en compte el text de
l’exposició de motius de la Llei 9/2012. Ens recorda aquesta
exposició de motius que l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia
estableix que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, ha
de tenir, juntament amb la llengua castellana, el caràcter
d’idioma oficial, sense que ningú no pugui ser discriminat a
causa de l’idioma, a la vegada que determina, també a l’article
3, que les institucions de les Illes Balears garantiran l’ús normal
i oficial dels dos idiomes, prendran les mesures necessàries per
assegurar-ne el coneixement i crearan les condicions que
permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües quant als
drets dels ciutadans de les Illes Balears.

La mateixa exposició de motius ens recorda que quan
l’Estatut es refereix a les relacions dels ciutadans amb les
administracions públiques a l’article 14 preveu el seu dret a
accedir a la funció pública en condicions d’igualtat i segons els
principis constitucionals de mèrit i capacitat, i a dirigir-se a
l’Administració de la comunitat autònoma en qualsevol de les
dues llengües oficials, i rebre, lògicament, també resposta en la
mateixa llengua utilitzada.

Per altra banda l’exposició de motius també fa incidència en
la legislació bàsica de l’Estat, la Llei 7/2007, de 12 d’abril, de
l’estatut bàsic de l’empleat públic, quan indica a l’apartat 2 de
l’article 56 que les administracions públiques, en l’àmbit de les
seves competències, han de preveure la selecció d’empleats
públics degudament capacitats per cobrir els llocs de treball a
les comunitats autònomes que tenguin dues llengües oficials, de

manera que es garanteixi el dret del ciutadà a ser atès en la
llengua que solAliciti sempre que sigui oficial en el territori, tal
com preveu l’apartat 11 de l’article 54.

Es tracta, per tant, d’assegurar la satisfacció correcta dels
drets lingüístic que es reconeixen als ciutadans en l’àmbit
territorial de les Illes Balears. 

Finalment, d’altra banda, entenem que la informació,
l’atenció i la recepció al públic formen part de les tasques
essencials de qualsevol treballador públic, tal i com queda clar
a la Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del
bon govern de les Illes Balears, que a l’article 3 es refereix als
servidors públics i al dret dels ciutadans -llegesc textualment-
“a rebre informació suficient dels assumptes que siguin del seu
interès d’una manera accessible, comprensible i transparent”. 

En el cas d’una administració local, la més propera al
ciutadà, aquesta funció d’atenció al públic encara és més
generalitzable a gran part del seu personal. Per tant qualsevol
lloc de treball de l’administració local, dels ajuntaments, és
susceptible d’incorporar el coneixement imprescindible de la
llengua pròpia de les Illes Balears, amb diferents nivells de
coneixements en funció de les característiques específiques de
cada lloc. Finalment hem de fer referència a l’autonomia dels
ajuntaments per decidir sobre aquesta qüestió; cal recordar que
són competències municipals, de l’administració local; recursos
humans i la normalització lingüística són competències
municipals.

Finalment en aquest sentit jo crec que també és bo recordar
que el conseller d’Administracions Públiques, el Sr. Simó
Gornés, durant la tramitació parlamentària de la llei que
modificava la Llei de funció pública de les Illes Balears
explicava -i en queda constància en el Diari de Sessions- que la
voluntat i l’esperit de la llei era reforçar l’autonomia municipal,
i deia textualment: “Si un ajuntament considera que tots els seus
treballadors públics han de tenir el nivell de català ho pot fer, ho
pot fer l’ajuntament, determinant-ho així a la seva relació de
llocs de treball”. I emfasitzava finalment: “Senzillament,
senzillament així es podia fer d’una forma tan clara i tan
senzilla”, deia el conseller. També crec que és bo recordar que
el conseller, en la compareixença aquí mateix, reconeixia que en
tot cas no havia estat clar, però aquesta havia estat la seva
exposició, i si acompanyam a açò la voluntat expressada pel
president del Govern a les diferents agrupacions del Partit
Popular, on precisament tornava a explicar aquest mateix esperit
de la llei, doncs queda clar quina era la voluntat de la
modificació de la Llei de la funció pública al retirar el requisit
del coneixement del català.

És per açò que presentam aquesta proposició no de llei, on
per una banda demanam, reclamam el respecte a l’autonomia
municipal, a la capacitat dels municipis per determinar d’una
forma precisa quins són els llocs de feina que realment
necessiten incorporar el requisit de coneixement de la llengua
catalana per atendre d’una forma correcta els seus ciutadans, per
garantir el dret dels ciutadans, dels seus ciutadans, a poder ser
tractats en els dos idiomes oficials de la comunitat autònoma, i
a més d’aquest respecte també reclamam del Govern de les Illes
Balears que no perdi de vista quina és la intenció primera
expressada a l’Estatut d’Autonomia, que és fer de la llengua
catalana una llengua d’ús normal, almenys en unes condicions
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d’igualtat jurídica, d’igualtat social també, respecte de l’altra
llengua oficial que és la llengua castellana.

Per tant demanam, reclamam aquesta autonomia municipal
i reclamam també que es respecti la relació de llocs de feina que
sigui aprovada pels diferents municipis, com ja han començat a
fer aquests darrers mesos. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula la diputada
Sra. Pilar Costa, per un temps de deu minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President, per avançar el nostre vot favorable a
aquesta proposició no de llei. Hem tengut altres ocasions per
parlar d’aquesta reforma de la Llei de funció pública, i
efectivament ens trobam en un moment molt delicat en el qual,
el mateix govern que va impulsar aquesta modificació de la Llei
de funció pública, el nostre grup parlamentari entén que està
incomplint-la des del primer moment, donat que la Llei 9/2012,
de reforma de la Llei de funció pública, que preveu en la seva
disposició transitòria segona que seran les diferents institucions,
les entitats municipals i també els consells insulars, els que en
les seves relacions de llocs de feina decidiran l’exigència del
coneixement de la llengua catalana en aquells llocs que
entenguin que sigui imprescindible. 

Això, que ja s’ha començat a donar en alguna institució i
concretament en determinats ajuntaments com puguin ser els de
Manacor, Algaida, Son Servera, etc., ens trobam que el mateix
govern que ha aprovat, o que va impulsar, millor dit, aquesta
llei, està requerint els ajuntaments o fins i tot està recorrent les
decisions dels diferents ajuntaments que han decidit, com no pot
ser d’altra manera en aplicació de la Llei 9/2012, com dic, han
decidit exigir el català com a requisit en determinats llocs de
feina.

A ningú no s’escapa que tot això ha estat una maniobra
política del mateix president del Govern de les Illes Balears, del
Sr. Bauzá, que per una banda, quan s’estava tramitant la reforma
de la Llei de funció pública per eliminar el requisit del català va
armar una alarma social, jo diria, però fins i tot una alarma dins
el seu propi partit, dins el Partit Popular, i per calmar en aquells
moments els ànims el mateix president del Govern va decidir en
molts de casos tranquilAlitzar tothom dient que la llei era clara
i que permetia a cadascuna de les institucions decidir si el català
era requisit o no en l’àmbit de les seves competències, i per tant
a la relació de llocs de feina que cada institució aprovava o
podia modificar.

Quan això ha començat a succeir, és a dir, quan les diferents
institucions, algunes d’elles, han començat a modificar les
relacions de llocs de feina o fins i tot han dit expressament que
tots els llocs de feina d’un ajuntament, d’un ajuntament concret,
el català serà requisit per accedir a una plaça pública, resulta
que la Direcció General de Funció Pública ha enviat cartes
requerint a aquests ajuntaments perquè tirin enrere la seva
decisió. Això des del nostre punt de vista suposa un flagrant
incompliment de la mateixa llei de funció pública, o la Llei
9/2012, de reforma de la Llei de funció pública, que va impulsar
el Govern a través de la Conselleria d’Administracions
Públiques.

Per tot això entenem absolutament oportuna aquesta
proposició no de llei, en la qual s’insta el Govern a respectar
l’autonomia i les competències municipals, i jo afegiria també
insulars en aquest cas, per als casos dels consells insulars,
perquè puguin decidir en cada cas concret si un lloc de feina ha
de tenir com a requisit la llengua catalana per accedir a la funció
pública.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Pel Grup Parlamentari
Popular té la paraula el diputat Sr. Fernando Rubio, per un
temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, en
línies generals la modificació de la Llei de funció pública
proposada pel govern del Partit Popular podem dir que es
caracteritza pel següent: en primer lloc, supressió amb caràcter
general de l’exigència de posseir un títol acreditatiu d’un
determinat nivell de coneixement de català per poder ser
funcionari; el català, per tant, ja no és un requisit. A partir de la
modificació el català serà un mèrit que es valorarà per accedir
a la funció pública; ja és un mèrit, per tant. En determinats casos
el català continua essent un requisit.

Aquestes són les excepcions que preveu la Llei de funció
pública, la nova llei de funció pública: per accedir i ocupar llocs
de la funció pública docent, que s’ha de regir per la seva
normativa reglamentària específica; per accedir i ocupar llocs
dels cos facultatiu superior escala humanística de ciències
socials, especialitat assessorament lingüístic; per ocupar tots
aquells llocs que tenguin com a funció principal informació i
atenció al públic; i per ocupar -que seria la quarta excepció-
aquells llocs en què, ateses les característiques especials de les
seves funcions, es motivi que és imprescindible exigir el
coneixement d’un determinat nivell de català, la qual cosa es
farà constar a la relació dels llocs de treball.

Aquest quart punt no significa que s’hagi de vulnerar la Llei
de funció pública, sinó que aquest quart punt implica que
l’administració competent o l’administració de la qual es tracti
haurà de motivar aquests casos en els quals s’hagi d’exigir el
coneixement d’un determinat nivell de català, i per tant aquesta
motivació i aquesta excepció que faci l’administració de què es
tracti es farà constar a la seva RLT.
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El motiu principal, per tant, és complir un objectiu -ja ho
vàrem dir- del nostre programa electoral, i amb l’actual
regulació també entenem que és positiu perquè es tanca aquella
possibilitat de tancar la porta als professionals que vénen aquí,
a la nostra comunitat autònoma, i que per no tenir un certificat
no poden fer feina a l’administració pública. Entenem que els
ciutadans de les Illes Balears que hagin cursat els seus estudis
tendran a més a més un avantatge, i és que si tenen el títol
acreditatiu de llengua catalana es considerarà reconegut com a
mèrit.

Per això creim que es garanteix també, una vegada que
siguin funcionaris aquells que no tenguin un adequat nivell de
coneixement de la llengua catalana, que l’adquiriran mitjançant
els corresponents plans de formació. 

Aquests dos fets asseguren, per tant, que es puguin atendre
els drets lingüístics de la ciutadania, és a dir, estarà garantir el
dret a la lliure elecció de llengua cooficial que es desitgi.

Per altra banda, d’acord amb el que disposa l’apartat f)
esmentat del punt novè de l’article únic de la Llei de funció
pública, és competència de l’entitat local acordar exigir el català
com a requisit per ocupar llocs de treball en què, ateses les
característiques especials de les seves funcions, es motivi que és
imprescindible exigir el coneixement d’un determinat nivell de
català, la qual cosa es farà mitjançant la relació de llocs de
treball, serà ja concretament en l’àmbit municipal aquesta
previsió respecte de l’autonomia local i les competències de les
entitats locals, atès que correspondrà a cada entitat determinar
dins els paràmetres legals si per ocupar un lloc de treball
correspon exigir el coneixement d’un determinat nivell de
català.

Per altra banda es refereix aquesta proposició no de llei a la
carta que la director general de Funció Pública i
Administracions Públiques i Qualitat de Serveis va enviar a les
corresponents..., a les diferents corporacions locals de les Illes
Balears el passat mes de juliol, i he de dir que aquesta era una
carta de caràcter informatiu de l’entrada en vigor de la llei
respecte del català com a requisit. La carta no diu que qualsevol
incorporació del català com a requisit que no s’ajusti a la nova
llei serà impugnada, sinó que el que diu la carta és que adverteix
de la possible ilAlegalitat d’acords que no s’ajustin als supòsits
excepcionals que la Llei 9/2012 estableix, i explica als
ajuntaments com poden establir el requisit del català quan sigui
necessari per fer ús de dita autonomia local. 

Per tant nosaltres pensam que s’està fent una demagògia
amb aquesta qüestió, pensam que el que diu la llei és clar, i el
que no és possible és intentar aprofitar una excepció que està
recollida en aquest apartat f), en la qual ens trobam amb un
hipotètic cas en el qual s’ha de motivar, s’ha de fonamentar i
s’ha d’ajustar a dret el perquè una administració, una corporació
local vol que el català sigui requisit en un cas concret i
determinat, i el que no és possible és que aprofitant aquesta
excepció es vulgui fer que aquesta sigui la norma general.

Per tant creim que el Govern ha actuat escrupolosament,
amb rigor, i actuant a més a més com a garant del compliment
de les normatives que són aprovades amb rang de llei per
aquesta cambra parlamentària. Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions, Sr. Nel
Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies. Bé, jo en primer lloc sí que em sent obligat
a dir que no podem perdre, o jo no vull perdre de vista quin és
el nord i el nord l’expresso dient que em sembla absurd, a pesar
de què la llei és la llei i la que tenim és la que s’ha aprovat i tots
l’hem de complir, és absurd que l’administració d’un país no
tengui la llengua pròpia com a llengua de funcionament normal.
Açò em sembla absurd. 

Però la llei és la llei i estam d’acord en algunes coses
d’aquesta llei. Primer que el català en la modificació de la Llei
de funció pública deixa de ser un requisit general per accedir a
la funció pública, estam d’acord que s’ha de justificar cas per
cas i de forma motivada la necessitat que sigui un requisit el
català per accedir a aquella plaça, a aquell lloc de feina. En açò
hi estam d’acord. Però també hauríem d’estar d’acord en una
altra cosa i és que la normalització lingüística, perquè ho diu
l’Estatut, ho diu la Llei de normalització i ho diu la Llei de
règim local, és una competència també municipal. 

La llei preveu que si a un lloc de feina, l’administració local
considera que és necessari el coneixement de la llengua catalana
s’hi podrà incorporar i haurà de justificar-ho de forma específica
i de forma detallada. Doncs aquesta és la situació, hi ha
ajuntaments que en la majoria dels seus llocs de feina, no en
tots, però en una majoria consideren que han d’incorporar, que
han de mantenir el requisit de coneixement de la llengua
catalana. Em puc referir als policies, em puc referir als
arquitectes, em puc referir a molts dels llocs de feina de
l’administració local, i tenen motius per justificar-ho, tenen
motius quan a l’Estatut bàsic de l’empleat públic diu que serà un
principi de conducta dels servidors públics -principi de conducta
dels servidors públics- informar els ciutadans sobre aquelles
matèries o assumptes que tenguin dret a conèixer i a garantir
l’atenció al ciutadà en la llengua que ho solAlicitin, sempre que
sigui oficial en el territori. I es refereix als empleats públics, no
es refereix a l’oficina específica i especialitzada en l’atenció al
públic. Una cosa és com gestiona l’administració l’atenció al
públic i l’altra les responsabilitats que alguns ajuntaments
consideren que han d’assumir, que formen part de tots, o de
gran part dels empleats públics. 

El que demanam al Govern, per tant, és que respecti
l’autonomia municipal, que respecti els arguments i els
fonaments que utilitzen els ajuntaments per avalar, per justificar
la incorporació d’aquest requisit. Contràriament a açò, ens
trobam efectivament cartes, cartes que poden ser expressades de
forma més suau, però la traducció són les declaracions que
després fan els que signen aquesta carta, la directora general de
Funció Pública, Núria Riera deia textualment: “nuestra
obligación es hacer un control de legalidad de los acuerdos
que toman los ayuntamientos”. Un control al nivell que ha
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expressat, ser restrictius respecte de les decisions que prenien
els municipis. 

Un control que no és el mateix per exemple en el
compliment de la Llei de normalització lingüística quan parla
dels topònims, allà no hi ha control. L’Ajuntament de Maó
aplica un topònim que no ha seguit el procediment que marca la
llei i no hi ha control, aquí no era necessari el control. Cap carta
no s’ha dirigit a l’Ajuntament de Maó exigint el compliment
estricte de la llei. Sí que hi ha hagut cartes del Govern als
diferents ajuntaments que han començat a regularitzar la relació
de llocs de feina i han incorporat de forma, no total, però àmplia
el requisit del català. Aquest és el tractament que fa el Govern
d’aquesta llei, la utilitza de la forma que l’interessa i en el lloc
que l’interessa. 

Per açò torn a l’inici de la resolució, demanam una cosa
absolutament raonable i lògica, que el Govern respecti
l’autonomia dels municipis en allò en què té competències,
sempre que compleixi la llei, evidentment, evidentment. Tan
senzill com açò. Nosaltres esperam tenir el suport en aquest cas
del Partit Popular, estam convençuts que respecta l’autonomia
municipal, estam convençuts que vol complir la llei i que vol fer
complir la llei. Aquests municipis també i ho volen fer de la
forma que han expressat a través dels seus acords. Crec que
seria raonable, per tant, també respectar les seves decisions.
Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la Proposició no
de llei RGE núm. 6766/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 6766/12.

3) Proposició no de llei RGE núm. 6767/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a revisió de la RLT.

Passam al debat de la Proposició no de llei 6767/12, del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a revisió de la relació de llocs de feina. Té la
paraula per defensar-la l’Hble. Sr. Nel Martí, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Evidentment els punts
importants d’argumentació es repetiran respecte de la proposició
no de llei anterior. En qualsevol cas sí que la vull, encara que
sigui breument, justificar i explicar perquè en quedi constància
i destacar allò que és específic de la relació de llocs de feina de
la comunitat autònoma del Govern de les Illes Balears i del
sector públic instrumental.

M’he de referir una altra vegada al fonament que és la Llei
9/2012, que modifica la Llei 3/2007, de funció pública, que
estableix, com dèiem abans, que el coneixement de la llengua
catalana deixa de ser un requisit de forma general per accedir a
la condició d’empleat públic, també a les excepcions que
incorpora, i en aquest sentit, el Consell de Govern de dia 10
d’agost del 2012, va aprovar una modificació de la relació de
llocs de feina del personal laboral i funcionari de
l’administració, per adaptar-la a la modificació de la Llei de
funció pública. D’aquesta forma reduïa àmpliament el conjunt
de treballadors que tenen el requisit del català en la seva
descripció de llocs de feina. De fet, passam en una relació que
un de cada deu treballadors seran els que mantindran aquest
requisit de coneixement de la llengua catalana.

Per la seva banda, l’Estatut bàsic de l’empleat públic exposa
a l’article 52, que un dels deures de l’empleat públic és el deure
d’actuar d’acord amb el principi d’accessibilitat i de dedicació
al servei públic. Aquest principi -diu l’articulat- haurà de formar
part del règim disciplinari dels empleats públics. Per altra
banda, ja ho deia abans, serà un principi de conducta dels
servidors públics informar als ciutadans sobre aquelles matèries
o assumptes que tenguin el dret a conèixer i garantir l’atenció
als ciutadans en la llengua que solAlicitin, sempre que sigui
oficial en el territori. Aquests dos articles, el 52 i el 54 es
refereixen a tots els empleats públics.

Així ho entén també la Llei de la bona administració i del
bon govern, la Llei 4/2011, quan a l’article 3 es refereix als
servidors públics i als drets dels ciutadans a rebre informació
suficient dels assumptes que siguin del seu interès d’una manera
accessible, comprensible i transparent. Els ciutadans tenen dret
a accedir als registres, etc.

També finalment em vull referir a la Llei 3/2003, de règim
jurídic de l’administració de la comunitat autònoma, que a
l’article 49 diu que la informació sobre l’estat o el compliment
dels procediments en tramitació i la identificació de les
autoritats i dels funcionaris sota la responsabilitat dels quals es
tramiten els procediments, només es pot facilitar a les persones
que tenen la condició d’interessades en cada procediment o als
seus representants legals i, ho subratll, l’han de portar les
diverses unitats de gestió de l’administració de la comunitat
autònoma, les diverses unitats de gestió de l’administració de la
comunitat autònoma.

En definitiva, la nostra legislació deixa clara la voluntat de
signar als servidors públics la funció ineludible i inseparable
d’atendre i informar els ciutadans, sempre que aquests ho
requereixin i es compleixin les reserves que marca la llei. Cal
entendre, per tant, que l’atenció i informació al públic és una de
les funcions principals, encara que no l’única, dels treballadors
públics.
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Per altra banda, la Llei 9/2012 sempre parla d’aquesta funció
principal de forma genèrica i mai no es refereix a les oficines o
unitats d’atenció específica al públic, definides a la Llei 3/2003,
de règim jurídic de l’administració de la comunitat autònoma,
cosa que hagués pogut fer, però que no fa. En cap moment no es
refereix a la unitat d’atenció al públic que contempla la Llei de
règim jurídic i que la llei hagués pogut recollir i no fa de forma
clara. Deixa de forma genèrica l’expressió d’informació al
públic, d’atenció al públic. Per tant, donava marge per poder
interpretar que hi havia un nombre important de treballadors que
havien d’incorporar aquesta funció inherent a la seva tasca.

És per açò que també demanam que el Parlament es
pronunciï i insti el Govern que en la seva relació de llocs de
feina, de personal funcionari i personal laboral de la comunitat
autònoma, s’incorpori el requisit del coneixement de la llengua
catalana d’una forma molt més àmplia de com ho ha fet en el
seu acord, prenent com a principi que el coneixement de la
llengua catalana en la immensa majoria de treballadors públics,
forma part de la seva descripció del lloc de feina, dels elements
importants del seu lloc de feina i de la seva missió com a
treballador públic que és. 

És per açò que també reclamam en aquest sentit coherència
amb els principis, no només de la Llei de normalització, sinó de
l’Estatut, que les administracions públiques, totes, hauran de
vetllar per promoure el coneixement de la llengua catalana. I en
aquest sentit creim que és fonamental que en aquesta promoció
l’administració autonòmica sigui la primera en donar exemple
i poder garantir el funcionament i l’atenció al ciutadà en la
llengua pròpia del país.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Torn de fixació de posició, de major a
menor, tret del grup a què pertany el President del Govern, el
qual intervindrà en darrer lloc, segons l’article 80 del Reglament
del Parlament de les Illes Balears. Per part del Grup Socialista
té la paraula l’Hble. Sra. Pilar Costa per un temps de deu
minuts.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar una vegada més el
nostre vot favorable d’aquesta proposició no de llei del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca.
I per no reiterar els arguments que ja s’han donat a l’anterior
proposició no de llei, em sembla que el contingut d’aquesta
PNL és coherent amb el que es demanava a l’anterior, que ha
estat rebutjada pels vots en contra del Partit Popular.

No té sentit que el Govern proposi o insti a aprovar una llei,
en aquest cas la Llei 9/2012, de modificació de la Llei de funció
pública, on preveu un respecte a l’autonomia municipal, perquè
cada una de les institucions decideixin aquella relació de feina
o aquells llocs en concret en què la llengua catalana serà un
requisit per accedir a la funció pública; per altra banda, el
mateix govern es va apressar, una vegada que es va aprovar la
Llei 9/2012, concretament es va aprovar dia 19 de juliol, un mes
després, el mes d’agost el Govern ja fa una modificació de la
relació dels llocs de feina i ens podrien dir on el Govern entén

que aquells que no són de cara al públic no se’ls hauria d’exigir
el català com a requisit per poder-hi accedir.

En això diferim del criteri que ha establert el Govern, perquè
al final és absolutament falAlaç o absurd pensar que només tenen
relació amb l’administrat, aquells empleats públics que estan en
una finestreta o en una oficina d’atenció al públic. Tothom sap
que l’administració són molt més, per no dir la majoria, no
només que tenguin relació amb l’administrat, sinó que és una
majoria que participen també en la tramitació dels diferents
expedients i que si el Govern continua aplicant aquest criteri de
persecució de la nostra llengua pròpia que és una, respecte de
les dues llengües cooficials, el que passarà és que arribarà un
moment que no es podran tramitar els expedients administratius
en la nostra llengua pròpia, en català, perquè en un futur si
s’aplica com ho està fent el Govern de les Illes Balears, aquesta
Llei 9/2012, de modificació de la Llei de funció pública, el que
passarà és que si accedeixen a aquesta funció pública empleats
públics que no tenen coneixement de la llengua catalana -com
dic-, podem arribar a trobar casos que no només no podran
atendre a l’administrat que vulgui ser atès en català, sinó que ni
tan sols podran tramitar els expedients en llengua catalana.

Per això donam suport a aquesta proposició no de llei del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds i Més per Menorca, en
coherència i concordança amb l’anterior proposició no de llei
que fa uns minuts ha estat rebutjada.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Fernando Rubio, per un
temps de deu minuts.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Nosaltres estam absolutament
convençuts que aquesta llei de funció pública no va en contra de
la nostra llengua, jo crec que tot el contrari. Jo crec que amb
aquesta llei de funció pública nosaltres podem garantir tenir els
millors professionals, les persones amb la millor preparació per
a la nostra comunitat autònoma i, a més a més, respectam un
nou marc normatiu, un nou marc jurídic, constitucional, fixat
per la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, per la qual
es diu que una llengua no pot ser preferent quan hi ha dues
llengües cooficials a un mateix territori. Per tant, el que s’ha fet
és ajustar el nostre ordenament jurídic a aquest nou ordre
constitucional normatiu.
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Dit això, també pensam des del Partit Popular que aquesta
normativa garantirà que aquelles persones que vulguin ser
ateses en la nostra llengua cooficial, en qualsevol de les dues,
tendran la possibilitat, per tant, de ser atesos en aquesta llengua,
amb més garanties ja que la regulació anterior, amb la Llei de
funció pública anterior, amb la Llei de règim jurídic de
l’administració pública anterior i amb la Llei de normalització
lingüística, prèvia a les modificacions normatives que s’han fet
com a conseqüència de la modificació de la Llei de funció
pública, aquestes garanties no eren així, perquè es deia que la
llengua de l’administració pública era únicament la llengua
catalana i per tant, això consideram que no s’ajusta al que diu el
Tribunal Constitucional i al que diu a més a més el nostre
Estatut d’Autonomia. 

El nostre Estatut d’Autonomia diu a l’article 4 que la llengua
catalana, pròpia de les Illes Balears, ha de tenir juntament amb
la castellana el caràcter de llengua oficial, sense que ningú no
pugui ser discriminat a causa de l’idioma. Les institucions de les
Illes Balears garantiran l’ús normal i oficial dels dos idiomes i
crearan les condicions que permetin arribar a la igualtat plena
d’ambdues llengües. Per tant, el nostre Estatut d’Autonomia
protegeix les dues llengües oficials, les dues. 

I quan vostès diuen que aquesta modificació normativa, a la
qual es diu que el català no és llengua preferent, sinó que el
català és una llengua cooficial, juntament amb el castellà, el que
es fa és que els ciutadans tenguin dret a accedir a la funció
pública en condicions d’igualtat i el que és fa és també protegir
l’administrat perquè pugui rebre les informacions, les
fotocòpies, per exemple, en una llengua i en l’altra, perquè fins
ara estava regulat a la Llei de normalització lingüística que les
còpies havien de ser en català. Per tant, crec que el que es fa és
donar més drets i més garanties de compliment del nostre
Estatut d’Autonomia.

En relació amb la qüestió que vostès plantegen. Mirin, la
Llei de Funció Pública elimina, com ja hem dit, amb caràcter
general l’exigència del coneixement del català com a requisit,
ja ho hem dit, per accedir per part de l’empleat públic a
l’administració pública, o per ocupar qualsevol lloc de treball a
les administracions de les Illes Balears. Aquesta regla general
també hem comentat que s’ha d’exceptuar en determinats
supòsits, que la mateixa llei enumera a les lletres de l’a) a l’e),
de l’apartat segon de la disposició addicional esmentada, que es
refereixen pel que fa aquest acord, als llocs de l’especialitat
d’assessorament lingüístic, llocs de recepció al públic i atenció
telefònica, així com els que tenguin com a funció principal la
informació a l’alumnat en els centres educatius i els llocs que
tenguin la informació i l’atenció al públic com a funció
principal. Al marge d’aquests supòsits, també hi ha la lletra f),
que ja dèiem que estableix que s’hagi de motivar i justificar en
aquells casos en els quals es consideri que en un supòsit concret
també s’ha d’exigir el català com a requisit.

El BOIB número 119, extraordinari, de data 17 d’agost de
2012, va publicar la modificació de la relació de llocs de feina
i de personal funcionari laboral de l’Administració de la
comunitat autònoma de les Illes Balears per eliminar l’exigència
de determinats nivells de coneixement de català, d’acord amb la
normativa anterior, i incloure també els nivells que corresponen
ara d’acord amb les excepcions previstes a les lletres b), c) i d)
de l’apartat 2 de la disposició addicional dotzena.

En aquest moment s’han rebut per part del Govern, i jo crec
que això és important dir-ho, diverses propostes de modificació
amb relació als llocs de treball del personal funcionari en el
sentit d’afegir motivadament un determinat nivell de català a
llocs concrets de forma excepcional, d’acord amb l’apartat f) de
la disposició abans esmentada, que s’ha aprovat, per part de la
Conselleria de Presidència, acord del Consell de Govern, de
data 26 d’octubre de 2012, publicat en el BOIB 162, d’1 de
novembre de 2012, per tant, s’ha introduït tota una relació
d’aquelles persones o aquells funcionaris o aquells treballadors
que hagin de tenir com a requisit un títol acreditatiu de llengua
catalana per fer o per desenvolupar la seva tasca pública.

Així el que es fa és aplicar estrictament la Llei de funció
pública i, per tant, el Govern el que fa és aplicar amb aquests
acords relatius a treballadors públics de la comunitat autònoma
complir escrupolosament les noves regulacions, per tant, no
entenem que s’estigui desviant el més mínim, garantint en tot
moment el que estableix la normativa de la nostra comunitat
autònoma per garantir el coneixement de la nostra llengua i
també per donar cursos formatius a aquells funcionaris que
necessitin el coneixement de la nostra llengua, els quals, a més,
jo crec que hi ha un incentiu i una motivació important perquè
passa a ser un mèrit per a aquelles persones que tenguin aquest
coneixement específic, que no tendran uns altres, i, per tant,
això suposarà més punts per fer un concurs i suposarà -insistesc-
un incentiu.

Nosaltres creim que d’aquesta manera es fomenta d’una
altra manera el coneixement de la nostra llengua, entenem que
el foment de la llengua imposar no un coneixement, perquè el
problema és que a molts de casos ens trobam amb l’absurd que
no és que s’imposàs el coneixement de la llengua, s’imposava
tenir un títol a persones que coneixen la llengua i, per tant, jo
crec que aquesta situació absurda ja era hora que arribàs al final
i ara ens trobam, crec, que amb una llei molt més encertada no
només perquè sigui legal, des del punt de vista constitucional,
sinó perquè és molt més, consider, molt més centrada i molt més
moderada en aquestes qüestions que sempre són més positives
per als nostres treballadors i per a la nostra ciutadania.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Per contradiccions.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Abans de res, agrair el
suport del Partit Socialista a la proposició anterior i a aquesta,
i només dir al Partit Popular que per molt que repeteixi que no
va en contra de la llengua catalana jo només em puc remetre als
fets, i els fets són que mai la llengua pròpia, la llengua catalana,
no havia estat tan desprotegida com ara i mai els drets dels
catalanoparlants no havien estat tan menyspreats com ara. Com
que li parlaré de coses molt properes li diré coses del cada dia
i que vostè, segur, que coneix del dia a dia.
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Aquest plantejament, el que vostès defensen, es tradueix que
els impresos dels usuaris a l’hospital Mateu Orfila només es
puguin trobar en castellà. És una realitat. Es tradueix que el
Govern presenta avantprojectes de llei només amb una llengua,
la castellana, Llei general turística, Llei del sector audiovisual
presentades al públic, als ciutadans, als ciutadans que presenten
alAlegacions o propostes només en llengua castellana. La igualtat
lingüística, genial, perfecte. 

Aquest diputat que abans de res és ciutadà, s’adreça per
escrit al Govern i no se li respon en la llengua amb la qual s’hi
ha dirigit. No era això el principi que vostès defensaven, que el
ciutadà utilitzés una llengua i l’administració li respongués amb
el mateix idioma amb el qual s’hi ha dirigit? Doncs vostès no ho
compleixen. No atenen els ciutadans -jo som un ciutadà- en la
llengua amb la qual jo m’hi he dirigit. Rep les meves preguntes
i les meves propostes, traduïdes, en castellà i respostes en
castellà. Aquesta és la igualtat lingüística que vostès utilitzen i
fan cada dia. La resta són justificacions que alguns de vostès del
Partit Popular es creuran i d’altres se’n riuen, però el ciutadà de
cada dia el que veu és que la presència de la llengua catalana, la
seva llengua, la llengua d’aquest territori és cada vegada més
marginada, i la realitat aquesta es va imposant dia a dia.

Per tant, no demanam res més que allò que defensava o
proposava a l’inici de les dues proposicions no de llei, una
lògica, la lògica que la llengua d’aquest territori, que és la
llengua pròpia, cosa que vostès estic convençut que internament
qüestionen dia a dia, sigui la llengua d’ús habitual, normal. I per
què dic que ho qüestionen? Perquè a la mateixa llei del sector
audiovisual els ha fugit l’expressió que aquest territori té dues
llengües pròpies, i no m’equivoc, dues llengües pròpies, això és
el que diu la Llei del sector audiovisual, dues llengües pròpies,
i en cap lloc de la llei no apareix el nom de llengua catalana. I
això que parla del sector audiovisual com un sector estratègic
per al sector econòmic, de promoció turística i també parla per
la cultura d’aquest territori, açò sí, sempre parla de diversitat
lingüística, sempre eufemismes per no dir que en aquest territori
hi ha una llengua, que és la catalana i que és la llengua pròpia.
Aquesta és la realitat. I val més dir les coses clares, val més dir
les coses clares i tal vegada així pot ser que ens comencem a
entendre i a apropar en alguna proposta.

Però escoltar arguments que no són els que el Partit Popular
en el Govern practica, doncs no fa res més que obligar els grups
de l’oposició a plantejar posar damunt la taula les
contradiccions que jo crec que per als ciutadans són insults, per
als ciutadans són insults, aquestes contradiccions que practica
cada dia aquest govern.

Jo demanaria coherència i demanaria tornar a situar la
qüestió de la llengua en aquest territori i a recuperar un poc el
seny que s’havia assolit i s’havia aconseguit amb la llei de 1986,
que no vull deixar de recordar que és una llei que va impulsar
el Partit Popular i va a aprovar també el Partit Popular. És un
esperit que estic convençut que pot servir de principi per
recuperar un nou equilibri, un nou estar en aquestes illes on la
llengua no sigui un motiu de conflicte.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Passam a la votació de la
Proposició no de llei 6767/12.

Vots a favor? 5. 

Vots en contra? 9. 

Cap abstenció.

En conseqüència queda rebutjada la Proposició no de llei
6767/12.

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