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EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sr. President, Antoni Camps substitueix José María Camps.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Conxa Obrador substitueix Marc Pons.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Xico Tarrés.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies.

I.1) Escrit RGE núm. 7316/13, del Grup Parlamentari
MÉS, mitjançant el qual se solAlicita que la Mesa de la
comissió recapti la compareixença del conseller de
Presidència, per tal d'informar sobre la valoració del
dictamen del Consell Consultiu sobre l'avantprojecte de llei
sobre l'ús dels símbols institucionals de les Illes Balears, i
exposar les intencions del Govern en relació amb aquest.

I.2) Escrit RGE núm. 7957/13, del Grup Parlamentari
MÉS, mitjançant el qual se solAlicita que la Mesa de la
comissió recapti la compareixença del conseller de
Presidència, per tal d'informar sobre el projecte del Govern
en matèria de cooperació i desenvolupament.

El primer punt de l’ordre del dia consisteix en el debat i
votació dels escrits següents, RGE núm. 7316/13, del Grup
Parlamentari MÉS, mitjançant el qual se solAlicita que la Mesa
de la comissió recapti la compareixença del conseller de
Presidència, per tal d’informar sobre la valoració del dictamen
del Consell Consultiu sobre l’avantprojecte de llei sobre l’ús
dels símbols institucionals de les Illes Balears i exposar les
intencions del Govern em relació amb aquest. I el segon, RGE
núm. 7957/13, del Grup Parlamentari MÉS, mitjançant el qual
se solAlicita que la Mesa de la comissió recapti la compareixença
del conseller de Presidència per tal d’informar sobre el projecte
del Govern en matèria de cooperació i desenvolupament. 

Passam al primer punt del debat de l’escrit RGE núm.
7316/13, fixació de posicions, que seria el del dictamen del
Consell Consultiu sobre l’avantprojecte de llei sobre l’ús dels
símbols institucionals, passaríem, en tot cas, per a fixació de
posicions per part del Grup Parlamentari MÉS.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, gràcies, Sr. President. Simplement exposar o defensar la
petició que hem fet d’aquestes dues compareixences, ho puc fer
en cinc minuts o inclús en menys de cinc minuts, justificar
aquesta petició i que mantinguem avui, a dia d’avui, aquestes
peticions de compareixença. 

La primera, en relació amb el dictamen de la Llei de
símbols, jo crec que és evident, ho veim cada dia en els debats
de Plenari, que la ja ara aprovada Llei sobre l’ús institucional
dels símbols de la comunitat autònoma ha generat una
desorientació, un desconcert, un malestar dins el conjunt de la
societat, especialment en la comunitat educativa i especialment
ara, aquestes darreres setmanes, quan s’ha conegut aquest
esborrany de decret de desenvolupament reglamentari de la llei.

El Govern justifica tant una cosa com l’altra, i ahir ho vàrem
poder tornar a escoltar, amb l’argument de la neutralitat,
entenent el Govern per neutralitat com a sinònim del gris, d’allò
que és la versió oficial, quan el dictamen del Consell Consultiu,
i sobretot el vot particular que, recordem que obté el suport de
quatre membres del Consell Consultiu, entén que la millor
manera de defensar la neutralitat i que és l’esperit de la
democràcia i de la Constitució és garantint la pluralitat, la
diversitat d’opinions, que totes siguin respectables i possibles,
sempre amb uns límits, és cert, i els límits també els vam marcar
i els vam defensar en el seu moment, que són aquells que se
suposa que es relacionen amb el respecte a la dignitat humana,
amb els valors recollits en els pactes dels drets humans.

En aquest sentit, creim fonamental que el conseller expliqui
quina és la base jurídica que li dóna tantes garanties i tanta
seguretat per mantenir una llei i un desenvolupament de la llei
que per tot arreu se’ns diu que no s’ajusta a la llei, que és
ilAlegal, que no respecta el dret fonamental a la llibertat
d’expressió i crec, segur, que a favor de la seguretat jurídica el
Govern hauria d’estar més que interessat a exposar els seus
fonaments jurídics front allò que va versar el dictamen del
Consell Consultiu.

I en segon lloc, la segona petició de compareixença es
refereix al projecte... bé, a cooperació. El 2013 va suposar, el
pressupost de 2013, va suposar una retallada importantíssima
que marcava el destí de la política en cooperació del Govern, no
anunciava aleshores la desaparició de l’Agència de Cooperació,
però va ser una realitat dins el context de la reestructuració del
sector públic instrumental i hem vist ara, en aquest darrer
pressupost de 2014, doncs, la poca presència, el poc interès del
Govern en aquesta matèria.

No coneixem quines són les intencions, a dia d’avui tampoc
per molt que se’ns digui que s’està elaborant, que s’ha
d’aprovar, que s’han reunit per elaborar el Pla de cooperació,
quines són les intencions, quina és la política de cooperació, i
veim que en lloc de potenciar el Fons de Cooperació de cada
una de les Illes, que és el nucli on la societat civil s’hi sent
representada i animada a participar i a actuar en cooperació,
front d’açò es dóna major importància, major suport
pressupostari i també de suport als convenis directes amb ONG,
que no els rebutjam, però que creim que són un element
complementari i la prioritat hauria de ser defensar el Fons de
Cooperació.
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Per açò, creim que és important que d’una vegada coneguem
quina és la política de cooperació del Govern, que s’expliqui i
que se’ns digui quin serà el futur, aquests propers anys, en
relació amb aquesta matèria.

Aquestes són les justificacions que a nosaltres ens duen a
defensar, a proposar aquestes dues compareixences.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari
Socialista, la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Per anunciar que el Grup Socialista
donarà suport a les peticions de compareixença del Grup MÉS,
si bé justificaré la primera compareixença i la meva companya,
Conxa Obrador, ho farà respecte de la segona. 

Respecte de la primera solAlicitud de compareixença del
conseller de Presidència o el vicepresident per tractar sobre el
dictamen del Consell Consultiu, que en el seu dia va informar
en contra de la Llei de símbols, vull recordar que han estat varis
els informes del Consell Consultiu, en un primer moment es va
dir clarament que atemptava a la Constitució, i concretament a
la llibertat d’expressió, creim que és necessària una explicació
del Govern, que no s’ha donat clarament, però jo sobretot també
faria una petició no només al Govern sinó al propi Grup
Parlamentari Popular que no es facin trampes amb les lleis; és
a dir, el que va passar amb la Llei de símbols és que el Govern
va rectificar, entre cometes, una part del redactat, el que era més
clarament inconstitucional, on es parlava de la solAlicitud prèvia
o del permís previ per posar determinats símbols, es va eliminar
aquesta part, però quan va entrar la llei aquí, el projecte de llei
aquí, al Parlament, el que es va fer a través d’una esmena del
Grup Parlamentari Popular es tornar pràcticament al redactat
inicial. 

Això, evidentment, és fer trampes en el sentit que l’esmena
que va entrar el Grup Popular a la Llei de símbols va permetre
que s’aprovàs la Llei de símbols tal qual, o amb l’esperit de la
primera redacció, amb un clar atac a la Constitució i a la
llibertat d’expressió. No ho deim només nosaltres sinó el propi
Consell Consultiu, no només els vots particulars, com deia el Sr.
Martí, que eren més contundents en contra d’aquesta llei sinó el
conjunt de tots els consellers del Consell Consultiu on ja varen
fer una advertència d’inconstitucionalitat. 

Com dic, ens agradaria que no es facin trampes en aquest
sentit perquè flac favor li feim a l’estat de dret i a aquest
parlament si acabam legislant amb propostes que sabem que
atempten a la pròpia Constitució.

Gràcies.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el nostre grup també
donarà suport a aquesta petició de solAlicitud de compareixença
del vicepresident per parlar temes de cooperació, per explicar
quina és l’estratègia que té el Govern en matèria de Cooperació,
perquè el que tenim en aquests moments és un Pla de

cooperació al desenvolupament que abraça el 2012-2015 sense
cap tipus de pressupost, és una declaració d’intencions, de dir
que es farà front a les necessitats que pugui haver-hi i també a
la realitat pressupostària que pugui haver-hi. Nosaltres ja ho
hem manifestat en moltes ocasions que necessitam conèixer
quina és l’estratègia en matèria de cooperació i aquest pla el
desenvolupament no el contempla.

També ens preocupa l’anunci que va fer a la darrera
compareixença el vicepresident que hi havia un pla pilot basat
en el retornament voluntari dels immigrants, volíem saber si
aquest serà l’eix principal de la política en matèria de
cooperació perquè, a la vegada que estimula o posa en marxa
aquest pla pilot, redueix un 74% les ajudes al desenvolupament.

I també crec que és necessari parlar de l’extinció de
l’Agència d’Immigració i Cooperació Internacional, i també
crec que és necessari parlar de la situació en què es troba
l’Oficina d’Atenció als Immigrants d’Eivissa. Per tant, crec que
són qüestions que justifiquen sobradament la presència de la
responsable del Govern en matèria de cooperació en aquesta
comissió.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup
Parlamentari Popular el Sr. Miguel Jerez. 

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
per marcar la posició del meu grup amb relació a aquestes dues
solAlicituds de compareixença, en primer lloc, pel que fa
referència a la primera dir-los que no li donarem suport, i no li
donarem suport bàsicament perquè aquesta qüestió ha estat
suficientment i sobradament substanciada al llarg de la
tramitació parlamentària de la Llei de símbols, inclús ha estat
també substanciada en el debat de l’esmena a la totalitat al text
de la Llei de símbols. I no només no ha estat substanciada en
aquesta tramitació i en aquesta esmena a la totalitat, sinó que
també ho és i ho serà pròximament, ahir vàrem tenir oportunitat
d’escoltar el conseller amb relació a la Llei de símbols i a totes
aquelles qüestions per les quals ell va ser interpelAlat, però
properament també tendrem ocasió, a través d’una interpelAlació
d’un altre grup parlamentari, d’assistir novament a un nou debat
sobre aquesta qüestió. 
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Per tant, entenem que és totalment superflu tornar a insistir
en el mateix, crec que s’han donat comptades i sobrades
explicacions respecte del criteri del Govern per impulsar i
promoure aquesta llei de símbols, no només des del Govern sinó
també des del meu grup parlamentari. Per tant, una vegada
aprovada la llei, i conegut quin és el posicionament del meu
grup que dóna suport al Govern, crec que és absolutament
innecessari tornar a incidir en una qüestió que crec que està
totalment resolta, que està totalment plantejada i a la qual se li
ha donat ja una resposta clara i definitiva i que no canviarà, per
molt que el conseller de Presidència comparegui en aquesta
comissió, entenc que el criteri que ha emprat per tal de
promoure la Llei de símbols i amb relació als dictàmens del
Consell Consultiu el criteri ja no canviarà. Per tant, crec que
aquesta solAlicitud de compareixença és totalment innecessària,
puc entendre que es promogui, però en aquest moment crec que,
a més, està fora totalment de context.  

I en relació amb la segona solAlicitud de compareixença, en
relació amb la que fa esment a política de cooperació i
desenvolupament, els he de dir que sí, que crec que és
interessant conèixer quina és la política que desenvolupa el
Govern en aquesta matèria, crec que seria interessant escoltar el
conseller per tal de conèixer quines són les línies d’actuació
principals que pensa portar a terme i, en conseqüència, crec que
no hi és de més que el conseller comparegui en aquesta
comissió per tal de conèixer el criteri.

Per tant, dit això s’entén que donarem suport a la segona
proposta de solAlicitud de compareixença i no ho farem a la
primera.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, passaríem doncs a la votació del primer
escrit RGE núm. 7316/13.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9..., 8, perdó, 8.

Cap abstenció.

Per tant, es rebutja solAlicitar la compareixença del conseller
de Presidència per tal d’informar sobre la valoració del
dictamen del Consell Consultiu sobre l’avantprojecte de llei
sobre l’ús de símbols institucionals de les Illes Balears i exposar
les intencions del Govern en relació amb aquest.

Passaríem a la segona votació del segon escrit RGE núm.
7957/13.

Vots a favor? Unanimitat.

Per tant, s’acorda solAlicitar la compareixença del conseller
de Presidència per tal d’informar sobre el projecte de govern en
matèria de cooperació i desenvolupament.

Passam al segon punt de l’ordre del dia que consisteix en el
debat de les proposició no de llei RGE núm. 5216..., 5217/13,
perdó, 7321/13 i 7338/13. 

II.1)Proposició no de llei RGE núm. 5217/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa a institucions pel
bilingüisme a l'administració de justícia.

En primer lloc debatrem la Proposició no de llei RGE núm.
5217/13, del Grup Parlamentari Socialista, relativa a
institucions pel bilingüisme a l’Administració de Justícia. Té la
paraula per tal de defensar-la la Sra. Esperança Marí, per un
temps màxim de deu minuts.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, president, molt bon dia a tothom. Les lleis es fan
per complir-se, però en alguns àmbits el compliment de la llei
resulta molt i molt dificultós, encara diria més, hi ha alguns
àmbits on el ple compliment de la llei a les Illes Balears ara
mateix és del tot impossible, un d’aquests àmbits és el de
l’administració de justícia, ho exposaré amb una mica de detall.

L’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears estableix la doble
oficialitat de la llengua catalana i de la castellana. Català i
castellà són oficials a les Illes Balears per motius diferents, però
amb els mateixos efectes. Això vol dir que qualsevol ciutadà de
les Illes Balears pot adreçar-se a qualsevol de les
administracions radicades a les Illes i fer-ho en la pròpia llengua
i que pot escollir de manera general i sistemàtica la llengua
oficial en què es vol relacionar amb l’administració. Quin paper
toca al Govern en aquest punt? Ho diu molt clarament la Llei de
normalització lingüística o com a mínim aquella part que queda
de la Llei de normalització lingüística.

Aquesta llei confereix al Govern de les Illes Balears en un
lloc destacat la responsabilitat de fer que la llengua catalana
esdevengui un vehicle normal i habitual d’ús a les diferents
institucions i no només a l’administració i a les institucions,
sinó fins i tot al conjunt de la societat de les Illes Balears. Allà
on hi hagi un dèficit d’ús del català el Govern és obligat a
intervenir-hi perquè això no passi, i això es fa no per caprici
sinó per salvaguardar els drets lingüístics de tots els ciutadans
i ciutadanes de les Illes Balears, tots aquests ciutadans tenim
reconegut el dret d’usar qualsevol de les dues llengües oficials
d’acord amb la nostra voluntat estrictament individual i
particular.

Ara bé, la llibertat de tria entre les dues llengües oficials
requereix disponibilitat lingüística per part de les institucions,
vull dir que jo no puc exercir, posem per cas, el meu dret a ser
atesa en català si no hi ha l’obligació per part de l’administració
de proveir la gent necessària perquè se m’hi atengui. Dir que
tenc dret a ser atesa en català, per exemple, davant
l’administració de justícia, però no proveir els servidors públics
necessaris per fer efectiu aquest dret converteix aquest dret en
paper mullat.

Parlam ara mateix d’una administració, la de justícia, que
després de tres dècades, de més de tres dècades d’autonomia
encara és pràcticament monolingüe, més del 90% de l’activitat
d’aquesta administració es resol en castellà i això no quadra en
absolut ni amb l’ús general de les llengües ni amb la demografia
ni amb la legislació vigent, no quadra amb res. 
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Com és possible que després de tres dècades d’autonomia
l’Administració de Justícia encara sigui monolingüe? Es tracta
d’una anomalia d’unes dimensions més que evidents, molt
visible i que el Govern de les Illes, d’acord amb l’Estatut i la
Llei de normalització lingüística, té l’obligació d’arreglar.

Què ha fet el Govern de les Illes perquè s’equilibri l’ús de
les dues llengües oficials a l’administració de justícia? Quines
mesures ha pres per implementar-hi l’ús normal del català? Què
ha fet per als drets lingüístics dels ciutadans catalanoparlants
que no volen canviar de llengua quan entren en un jutjat i que a
més tenen tot el dret a no fer-ho?

Actualment a l’administració de justícia hi ha menys d’un
5% de judicis en català i això és una anomalia indescriptible a
qualsevol lloc d’aquest món i duim anys d’aquesta anomalia. En
canvi, consider que el Govern de les Illes Balears ho tendria ben
fàcil per solucionar el problema, que podria fer passes endavant
perquè es pogués complir la llei, cosa que ara mateix és
impossible.

Per tant, segons podem observar sistemàticament el Govern
de les Illes, així com també fan d’altres institucions i
organismes públics, té una tendència que és a acomodar-se,
s’acomoda a la llengua única de l’administració de justícia en
aquest cas, per tant, participen d’alguna manera d’una activitat
que involucra aquesta administració, per tant, s’acomoden a
aquest monolingüe, en aquest monopoli lingüístic en castellà,
vull dir, la tendència normal és acomodar-s’hi i per tant, no fer-
hi res.

Per tant, la pregunta que formularia en aquests moments és:
és just que s’actuï d’aquesta manera, és favorable per als
ciutadans, i fins i tot, és ètica aquesta actitud acomodatícia a
allò que hi ha? 

Per tant, des del meu punt de vista i aquí ho dic també pens
que des del Grup Socialista crec que la resposta hauria de ser
que no, que no és just ni favorable per a l’ús normal de la
llengua catalana, de la mateixa manera que tampoc no és ètic,
encara que ho deixaré de banda; però sí que és clar que la
legalitat i el pragmatisme han de fer possible que la situació,
que la realitat sigui una altra.

D’aquí ve el primer punt de la proposició no de llei, perquè
entenem que l’administració autonòmica constitueix una
maquinària prou potent i que té un impacte important dins tota
l’administració i que, per tant, en la seva pràctica quotidiana pot
influir en el funcionament d’altres administracions.

Per això, al punt 1 d’aquesta proposició proposam que el
Parlament insti el Govern a substanciar les causes en què tengui
alguna participació judicial en llengua catalana i serveixi
d’exemple, serveixi d’estímul, serveixi diríem de motor a
aquesta normalització que seria allò que tocaria dins
l’administració de justícia.

Al punt 2, també entenem que tant els ajuntaments com els
consells insulars també constitueixen un gruix important de
l’administració pública, per això també és necessari que usin el
català de manera sistemàtica davant l’administració de justícia
i, d’això, n’ha de tenir cura el Govern, segons allò que -
repetesc- diu l’Estatut d’Autonomia i que diu que òbviament la
Llei de normalització lingüística.

I finalment, el darrer punt. No s’entén que el Govern no pot
estar d’una manera impassiva sense fer res, quan no es respecten
els drets lingüístics de tots els ciutadans. I en aquest cas quan
dic tots els ciutadans, vull dir tots aquells mallorquins,
menorquins, eivissencs i formenterers que parlam la llengua
pròpia de les Illes Balears que és el català i que també som
ciutadans d’aquestes illes i com a ciutadans d’aquestes illes,
hem de ser tractats amb igualtat de condicions, encara que de
vegades un pugui dubtar que s’accepti o no es vulgui acceptar.

Per tant, per ser ciutadans amb igualtat de condicions, hem
de tenir les mateixes facilitats per funcionar en català davant
l’administració de justícia o qualsevol administració que tenen
els ciutadans de parla castellana, per interactuar-hi en la seva
llengua, ni més ni menys, senzillament en situació d’igualtat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Per part del Grup MÉS.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President.  El nostre grup, el Grup
Parlamentari MÉS, assumeix el cent per cent del text de la
proposta, de l’exposició de motius i de les propostes de
resolució d’aquesta proposició no de llei. No podem permetre
ni un dia més la parcelAlació dels drets lingüístics dels
catalanoparlants, depenent de l’administració amb la qual es
relaciona el ciutadà de les illes. El dret a usar la llengua pròpia
s’ha de poder exercir en tot el territori de les Illes Balears, que
per açò és pròpia.

El Govern té el deure a vetllar pels drets lingüístics dels
ciutadans, que els atorga l’estatus de llengües oficials i de
llengua pròpia, i creim que en aquest moment hi ha una
deixadesa respecte d’aquest deure. És una obligació dels poders
públics de les Illes Balears defensar els drets lingüístics dels
ciutadans i, en aquest sentit, per enèsima vegada en aquesta
cambra, reclamam i reclamarem que el català sigui una llengua
d’ús, almenys al mateix nivell que la llengua castellana, a
l’administració de justícia. I que es respectin, no es maltractin,
no es menyspreïn els ciutadans de les Illes Balears, com a
ciutadans lingüísticament, però com a ciutadans també.

Per tant, donarem suport a aquesta iniciativa.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
el Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Efectivament, aquesta
proposició no de llei introdueix el tema del bilingüisme a
l’administració de justícia. I nosaltres volem recordar des del
Partit Popular que les competències en matèria de justícia no
són competències que estiguin transferides a la comunitat
autònoma de les Illes Balears, són competència de l’Estat, i per
tant això fa que la regulació de la llengua que s’hagi d’utilitzar,
o dels requisits o de les capacitats, en definitiva, els requisits per
als empleats públics que fan feina a l’administració de justícia,
no són regulats per la comunitat autònoma de les Illes Balears,
sinó que són regulats per l’administració de l’Estat.

També vull aprofitar per recordar que des del Partit Popular
no estam d’acord que el coneixement de la nostra llengua hagi
de ser un requisit per accedir a la funció pública, sinó que
nosaltres pensam que ha de ser un mèrit. Recordam això perquè
molts de jutges que fan feina a dia d’avui a l’administració de
justícia de la nostra comunitat autònoma, són persones que
vénen d’altres llocs d’Espanya que no són de parla catalana i per
tant, no coneixen la nostra llengua, amb la qual cosa, a part que
no està regulat que aquestes persones hagin de conèixer la
nostra llengua, hagin de tenir aquesta obligació, també és cert
que són persones, insistesc, que vénen d’altres llocs d’Espanya
i que fa que en molts casos sigui per a ells incomprensible un
escrit en llengua catalana i que puguin escriure ells també un
escrit en la nostra llengua per a persones que estiguin
involucrades en un procés judicial.

Dit això, també vull comentar que no estam d’acord amb el
primer punt, tal i com està expressat, de la proposició no de llei,
que concretament diu que “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a substanciar totes les causes
en què tengui alguna participació judicial en llengua catalana
per tal de trencar el monopoli del castellà”. Bé, jo crec que em
sembla excessiu; és a dir que ara el Govern de les Illes Balears
ho hagi de fer tot en català, perquè aquí s’han de respectar
moltes coses; tal vegada al lletrat de l’administració de la
comunitat autònoma se li haurà de respectar en quina llengua
vol presentar aquest escrit; s’haurà de respectar o s’haurà veure
si la persona, el jutge que ha de conèixer aquella causa, coneix
o no coneix la nostra llengua. En definitiva, consideram que
generalitzar d’aquesta manera, tal i com està exposat en aquesta
proposició no de llei, no és adient amb el que nosaltres
consideram que ha de ser el respecte d’uns drets lingüístics.

I tampoc no consideram que sigui adient el punt segon
d’aquesta proposició no de llei, en el qual s’insta el Govern de
les Illes Balears a incidir davant dels consells insulars i davant
els ajuntaments perquè totes les seves relacions amb
l’administració de justícia utilitzin la llengua catalana, per una
senzilla raó, perquè crec que hem de respectar l’autonomia
d’aquests consells insulars i hem de respectar l’autonomia dels
ajuntaments, els quals saben o sabran en cada cas de quina
manera s’han de relacionar amb l’administració de justícia. Per
tant, no crec que aquesta sigui una competència que hagi de
desenvolupar el Govern de les Illes Balears.

Quant al tercer punt, on es diu: “El Parlament de les Illes
Balears insta el Govern de les Illes Balears a complir amb la
seva obligació de vetllar perquè els drets lingüístics de tots els
ciutadans de les Illes Balears siguin respectats
escrupolosament”, sí que li donarem suport, perquè,
efectivament, aquí sí parlam d’una matèria que competeix al
Govern de les Illes Balears i és el respecte de totes les persones,
indistintament de quina sigui la seva llengua vehicular, respectar
els drets lingüístics de totes les persones. Per tant, nosaltres
entenem que aquest punt és perfectament assumible.

En qualsevol cas, insistir que quan parlam d’administració
de justícia, no parlam d’una administració que sigui pròpia o
que estigui transferida a la comunitat autònoma de les Illes
Balears, és una administració estatal, i per tant parlam d’un altre
règim jurídic que no està dins el nostre àmbit competencial.

Moltíssimes gràcies, Sr. President.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Per què demana la paraula?

EL SR. JEREZ I JUAN:

Per una qüestió estrictament de cortesia parlamentària. No
voldria deixar passar aquest moment per agrair a la diputada
Esperança Marí un gest de cortesia parlamentària que va tenir
dia 13 de novembre. Aquest diputat havia de defensar aquesta
proposició no de llei i circumstàncies familiars extraordinàries,
el naixement del meu fill, em va impossibilitar ser aquí per
defensar-la. Vaig demanar a la portaveu socialista que ajornàs
aquesta proposició no de llei i hi va accedir sense cap tipus de
problema. Aquest gest crec que l’honra i per tant crec que això
ho he de fer constar en el Diari de Sessions, amb la confiança
que aquests gestos de cortesia parlamentària mai no es perdin en
aquesta cambra.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Jerez. Sra. Esperança Marí.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Gràcies, President. Una vegada més, crec que tocaria a tota
aquesta comissió felicitar i donar l’enhorabona al diputat Sr.
Jerez per la seva paternitat.
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Dit això, ens tornam centrar en la proposició no de llei i dir-
li al Sr. Rubio que li he d’insistir, que la situació actual és
contrària a l’Estatut d’Autonomia, a la Llei de normalització
lingüística i per tant contrària als drets lingüístics dels ciutadans,
per tant és ilAlegal. I que el Govern té l’obligació d’assumir i que
no assumeix aquesta responsabilitat que té en aquest tema. Per
tant, el Govern senzillament el que fa és demostrar la seva
incapacitat o la seva falta de coherència a l’hora de defensar el
bilingüisme.

Sabem quina és la situació de l’administració de justícia i
allò que hem proposat tant en el punt 1 com en el punt 2 és que
senzillament l’administració, que sí que és pròpia de la
comunitat autònoma, faci d’exemple de l’ús normal de la
llengua dins l’administració de justícia i que d’aquesta manera
compleixi ella mateixa la legislació vigent, que és la de
respectar i tractar amb la mateixa igualtat tots els ciutadans de
les Illes Balears.

Per tant, aquí el discurs que toca és senzillament d’exemple,
d’exemplificació d’allò que hauria de ser normal. I
l’administració d’aquí, que és competència d’aquí, tendria i té
aquesta obligació de servir i d’obrir aquest camí i que el Govern
hauria de ser al seu costat i donar-hi suport. D’aquesta manera
possiblement s’aniria desequilibrant aquest monopoli que hi ha
de la llengua castellana i que si no es fa res per canviar aquesta
dinàmica, torn repetir els arguments d’abans, l’administració de
justícia, que ja és una administració difícil, de vegades, de
canviar o de moure, que està arrelada d’alguna manera, de
vegades em fa ganes de dir en el temps del passat i que costa
que vagi avançant, és una manera, diríem, i que té, per tant,
tendència a adaptar-se a aquests monopolis que hi ha, en aquest
cas, lingüístics, seria una manera de desequilibrar i de
compensar aquesta poca atenció i aquest poc respecte als drets
lingüístics de tots els ciutadans de les Illes Balears, de tots els
ciutadans.

I dir-li, Sr. Rubio, que si voten a favor del punt 1, que està
bé que hi votin i estam contents que hi votin, implicaria potser
una petita passa o un reconeixement del PP que hi ha una
situació que s’ha de solucionar i que s’hi ha de posar algun tipus
d’inici, però li voldria dir, Sr. Rubio, vostè és conscient que
votar en el punt 3 a favor i votar en contra del punt 1 i del punt
2 és, senzillament, contradictori. Perquè, clar, si vostè està a
favor que es reconeguin els drets lingüístics de tots els ciutadans
de les Illes Balears, i llavors em vota en contra que
l’administració autonòmica exerceixi el dret d’usar el català
amb normalitat, per tant, per un costat em diu que sí, però per
l’altre m’està dient que no.

I aquí és allà on es demostra una vegada més la voluntat del
Partit Popular, que de vegades amb paraules, amb algun gest,
sembla ser que vol reconèixer aquesta realitat que hi és, de
justícia, que hi ha ciutadans a les Illes Balears que són
catalanoparlants i que tenen uns drets, però que llavors a la
pràctica, Sr. Rubio, es van erosionant aquests drets.

Per tant, no votant a favor que l’administració de justícia de
les Illes Balears, en els seus ajuntaments i en els seus consells,
serveixi de model i serveixi, diríem, d’exemple dins
l’administració de justícia, no deixa de ser una contradicció. Per
tant, senzillament reflexionin amb aquestes contradiccions,
perquè amb aquestes contradiccions allò que fas és erosionar els

drets dels ciutadans. I són molts els ciutadans d’aquestes Illes
Balears que no ens veim reconeguts els nostres drets.

Per tant, jo crec que aquí, Sr. Rubio, aquest discurs que de
vegades fan servir, el discurs de la llibertat, en punts com aquest
d’aquí, és allà on veu que no hi ha discurs de la llibertat, que
només hi ha el discurs de la llibertat quan es parla d’uns
ciutadans de les Illes Balears i no dels altres. Així i tot, repetesc,
benvinguda sigui l’aprovació del punt 3.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Entenc que faríem la votació dels punts 1 i
2 i després la del punt 3, per separat?

Molt bé, passam a la votació de la Proposició no de llei RGE
núm. 5217/13, dels punts 1 i 2.

Vots a favor? 6.

Vots en contra? 9.

Cap abstenció.

I després passaríem a la votació del punt 3.

Vots a favor? Unanimitat.

II.2) Proposició no de llei RGE núm. 7321/13, del Grup
Parlamentari MÉS, relativa a rebuig a la centralització
judicial.

II.3) Proposició no de llei RGE núm. 7338/13, del Grup
Parlamentari Socialista, relativa al manteniment dels
partits judicials a les Illes Balears.

Passam ara al debat de la Proposició no de llei RGE núm.
7321/13 del Grup Parlamentari MÉS, relativa a rebuig a la
centralització judicial. Té la paraula per defensar-la el Sr. Nel
Martí, per un temps de deu minuts.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Perdó President, havíem parlat abans els portaveus per fer...

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

5 minuts de recés, si ho troben, per parlar de les dues
proposicions no de llei i de les esmenes presentades pel Partit
Popular.

(Pausa)
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EL SR. PRESIDENT:

Passaríem al debat de la proposició no de llei, tant del Grup
MÉS com del Grup Socialista, però al final hi ha hagut
enteniment per part dels grups parlamentaris i per tant estaria bé
que algú pogués llegir com quedaria el text definitiu o la
proposta definitiva que votaríem.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí, Sr. President. Tots els grups parlamentaris, en referència
a les dues proposicions no de llei del Grup Parlamentari
Socialista i del Grup Parlamentari MÉS respecte als partits
judicials i juntament amb l’esmena que havia presentat el Grup
Parlamentari Popular, hem arribat a la següent proposta d’acord:
“El Parlament de les Illes Balears insta el Ministeri de Justícia
a mantenir l’actual estructura orgànica i funcional que
representen els actuals partits judicials en les Illes Balears
mitjançant els tribunals d’instància que contempla el document
sorgit de la Comissió institucional per a l’elaboració d’una nova
llei de demarcació i planta judicial.”

EL SR. PRESIDENT:

D’acord, i la Sra. Margalida Font també hi estaria d’acord?
També.

D’acord, per tant, entenc que aquestes queden aprovades per
unanimitat de tots els grups parlamentaris presents.

En conseqüència, ja quedarien aprovades aquestes i, no
havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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