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EL SR. PRESIDENT:

Passam a la segona sessió plenària extraordinària, amb dos
punts a l’ordre del dia.

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 5643/12,
complementat mitjançant l'escrit RGE núm. 5711,
presentat pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, mitjançant el qual se solAlicita
dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears en
relació amb 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.

Primer de tot, debat i votació dels escrits mitjançant els
quals se solAlicita dictamen del Consell Consultiu de les Illes
Balears en relació amb 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, RGE
núm. 5643/12, complementat mitjançant l’escrit RGE núm.
5711/12, presentat pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-
Entesa i Més per Menorca, i RGE núm. 5652/12, presentat pel
Grup Parlamentari Socialista.

Per defensar l’escrit RGE núm. 5643/12, del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca,
té la paraula el Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Senyores i senyors diputats, el Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca solAlicita amb aquesta
escrit d’avui, que es debat en el plenari, el dictamen del Consell
Consultiu de les Illes Balears en relació amb el Projecte de llei
de modificació de la Llei de funció pública.

Entre d’altres qüestions, demanam que es valori per part del
Consell Consultiu la supressió de la lletra f) de l’apartat 1 de
l’article 50 de la Llei de funció pública, que suposa eliminar
qualsevol menció al fet del coneixement del català com a
requisit dels empleats públics, vulnerant d’aquesta manera
l’article 14.3 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, i
també l’article 56 de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.

També consideram que la llei va en contra dels articles 97
i 99 de l’Estatut d’Autonomia quan només considera i parla del
mèrit i, en canvi, l’Estatut considera el mèrit preferent per cobrir
llocs vacants a magistrats, jutges, etc.

També consideram que la modificació de l’article 45.2 que
planteja el projecte de llei no s’ajusta a la Llei de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic.

També consideram que la modificació de l’article 6.1 de la
Llei de normalització lingüística del 1986, que a la nova
redacció del projecte de llei es proposa que el català i el castellà
ambdues són llengües del Govern, del Parlament, dels consells
i de les corporacions locals, suposa una vulneració de
l’autonomia municipal en la mesura que fa desaparèixer de la
llei la consideració de la llengua catalana com a llengua pròpia
de l’administració local.

La Llei municipal i de règim local de les Illes Balears
estableix que la normalització lingüística és una competència
pròpia dels municipis.

La disposició final tercera modifica la Llei 6/2005, de
coordinació de les policies locals, eliminant també el català com
a requisit per accedir a la funció pública. És, per tant, una
disposició clarament contrària a l’Estatut.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari, com he dit
abans, PSM-Iniciativaverds-Entesa solAlicita la tramitació
d’aquesta petició de dictamen del Consell Consultiu.

En realitat avui, la meva intervenció, tot i que he exposat
aquests arguments jurídics, no pot ser una argumentació
jurídica, en realitat el que debatem avui són dos models: un,
centralitzador, uniformitzador, un model que es va començar a
implantar per dret de conquesta des del 1716, agradi o no agradi
és així, un model centralitzador i uniformitzador davant un altre
model, un altre model que defensa la diversitat i la pluralitat.

Hem sabut recentment que l’Europarlament ja s’ha
manifestat també a favor de mantenir aquesta diversitat i
aquesta pluralitat, s’han dirigit en aquest sentit al president Sr.
José Ramón Bauzá.

Són 26 anys des de l’aprovació de la Llei de normalització
lingüística, 29 d’abril del 1986, un dia abans d’iniciar-se a
Palma les sessions del Segon Congrés Internacional de Llengua
Catalana, en què s’aprovà per unanimitat de tots els grups
parlamentaris. Una llei que, amb paraules del diputat Joan
Francesc López Casasnovas, “podria acomplir la funció de
promocionar l’ús habitual de la llengua catalana a les Illes
Balears garantint-ne l’ús oficial, assegurant-ne l’ensenyament
al llarg de tot un procés de normalització lingüística”, que just
en aquells moments començava i que “exigirà” -deia Joan
Francesc López Casasnovas- “voluntat, feina i mitjans”.

Ara, 26 anys després, el Partit Popular més castellanista,
més antimallorquinista, antimenorquinista, antieivissenquista
que hem tengut, romp el consens d’una llei que es va aprovar
per unanimitat i relega la nostra llengua a un simple mèrit.
Tornam a temps enrere en què el català era menyspreat i fins i
tot perseguit. 

El PP no accepta que el català és la llengua pròpia d’aquesta
terra, l’única llengua pròpia, i per això la vol arraconar com mai
no s’havia vist des del franquisme. 

Tanta sort que la gent reacciona, que els que estimen la
nostra llengua i la nostra cultura no queden callats, que fins i tot
dins el propi Partit Popular surten veus contràries a aquestes
polítiques i que els pares majoritàriament opten pel català a
l’ensenyament i que la gent surt al carrer i que, per tant,
demostram ser un poble ben viu encara.
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He dit que avui no volia donar arguments jurídics, vull donar
els arguments d’una alumna de 4t d’ESO, una alumna de 4t
d’ESO del Port d’Alcúdia que ens va fer arribar, a través d’uns
familiars, una carta que també va ser publicada en els mitjans de
comunicació. Carta oberta d’aquesta alumna de 4t d’ESO del
Port d’Alcúdia, diu així:

"Jo som mallorquina i els meus pares castellanoparlants, ells
sempre han intentat que aprengués la cultura del lloc on em
trobava. He escoltat rondalles i llegendes, he fet excursions per
la Serra de Tramuntana, he vist les cases de neu, les sitges, les
tafones, les fonts de Mina i tants d’altres llocs meravellosos de
l’Illa, i a cada un d’ells he vist l’empremta de la llengua. Noms,
feines, arbres, plantes... però, sobretot, he après la llengua
gràcies a l’escola i ara tenc la sort de dominar dues llengües, el
castellà, la dels meus pares, i el català de Mallorca. Defens la
meva llengua com tantes altres persones de les Illes, encara que
el Govern ens ignori nosaltres hi som. El que em pareix
indignant és que els mateixos mallorquins siguin els que posin
la llengua en inferioritat, pareix que el que hem aconseguit
durant tant de temps ens ho puguin llevar un grapat de persones
amb una normativa que colAloca en inferioritat el català envers
el castellà. No ens podem aturar mentre lleven una de les coses
que més apreciam." 

És una carta d’Anna Gil García, alumna de 4t d’ESO del
Port d’Alcúdia, i que per a mi resumeix perfectament la
situació, les paraules d’aquesta nina, evidentment molt millor
que les de qualsevol diputats d’aquesta cambra podria expressar
sobre aquest tema. 

En aquest país actualment tenim dues malalties, dues, una és
una greu crisi econòmica, l’altra és un virus, que no sé si dir-li
virus PP o virus Bauzá, és un virus que aprofita la crisi per
demonitzar la cosa pública, per retallar serveis, per privatitzar
serveis públics i per atacar la nostra llengua i cultura com a
eines de cohesió social. 

Sr. President, vostè i el seu govern, per a vostè i per al seu
govern els problemes d’aquest país no són l’atur, no són la crisi
econòmica, són la llengua pròpia d’aquestes illes i la gent que
la defensa. Per això, pareix que el nostre govern aplica les grans
solucions que el país necessita, eliminar el requisit del
coneixement del català per a l’accés a la funció pública, mentre
es manté el requisit del coneixement del castellà; retallar la Llei
de normalització lingüística; segregar els alumnes en aules
mallorquines i en aules castellanes; i perseguir alumnes i
professors que canten per defensar la nostra llengua o que
pengen llaços a les façanes.

Amb aquestes mesures el Govern aconsegueix una altra gran
fita, que pel que es veu és d’una gran ajuda en el moment actual,
dividir la societat i crear un enfrontament on no hi havia fins
ara, on fins ara hi havia convivència i consens, basada en una
llei aprovada per unanimitat. 

Sr. Bauzá, on són les mesures per reactivar l’economia i
crear llocs de feina? Sembla que no són prioritàries per al
Govern perquè no en prenen cap. 

Tanmateix la realitat és molt tossuda, les famílies ho passen
malament i no toleren que el Govern no faci res per millorar la
seva situació. Vostès han enganyat els ciutadans, han augmentat
els imposts després d’haver dit, per activa i per passiva, que
augmentar els imposts era el pitjor que es podia fer en temps de
crisi, mentre baixen els sous dels treballadors públics i parlen
d’austeritat han apujat els sous dels membres del gabinet del
president un 25%. I a la gent tampoc no li agrada que mentre la
situació econòmica empitjora i es retallen serveis públics,
l’obsessió, l’única obsessió d’aquest govern, sigui arraconar la
llengua pròpia i perseguir els que la defensen, fins i tot destinant
recursos públics a aquesta persecució.

Tenc la impressió que el Govern del Partit Popular i el seu
president no són gaire conscients de com esdevenen
especialistes a crear problemes on no hi havia i de fins a quin
punt reacciona la gent d’aquest país. Sembla que al president tot
això no li interessa, s’aferra al programa del Partit Popular,
només per allò que interessa, pel que fa als imposts no. S’aferra
al programa i als vots del passat mes de maig que li atorgaren
una legítima majoria parlamentària, a això no hi ha res a
discutir, però si fossin mínimament responsables i intelAligents
escoltarien la gent i canviarien les prioritats d’aquest govern,
deixarien de fer polítiques antimallorquinistes,
antimenorquinistes i antieivissenques i començarien a fer
qualque cosa perquè la gent que no té feina en pugui trobar. El
problema és que no sé si tenim un govern ni responsable ni
intelAligent.

De totes maneres, estic convençut que de les dues malalties
que he esmentat abans en sortirem de totes dues, n'estic ben
segur.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. 

Debat i votació de l'escrit RGE núm. 5552/12, presentat
pel Grup Parlamentari Socialista, mitjançant el qual se
solAlicita dictamen del Consell Consultiu de les Illes Balears
en relació amb 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.

Per defensar l’escrit RGE núm. 5552 del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Senyores diputades, senyors diputats.
El Grup Parlamentari Socialista va demanar que se solAlicitàs un
informe al Consell Consultiu perquè es pronunciés sobre la
viabilitat d’aquest projecte de llei de reforma de la Llei de
funció pública, aquest és un nou tràmit que per primera vegada
posam aquí en pràctica en aquesta cambra en compliment,
precisament, de l’article 125 del Reglament del Parlament en
relació amb la resolució de Presidència de 16 de maig
d’enguany.
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El motiu de demanar un informe al Consultiu, que esperam
que tengui el suport de tots els grups, especialment del grup que
dóna suport al Govern, és tenir la constatació que aquest
projecte que elimina el català de la vida de la nostra comunitat
sigui plenament legal. I dic això perquè el meu grup té seriosos
dubtes o, millor dit, estam plenament convençuts que aquest
projecte de llei de reforma de la funció pública vulnera
clarament l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears de l’any
2007, l’Estatut bàsic de l’empleat públic d’aquest mateix any,
i també la mateixa Constitució Espanyola. Totes elles lleis,
normes que varen tenir un ampli consens parlamentari i polític
i també un ampli consens social i que ara el Partit Popular
trenca per primera vegada en la història democràtica d’aquesta
comunitat amb l’eliminació del català com a llengua pròpia de
les Illes i, per tant, de la seva eliminació com a requisit per
accedir a la funció pública, encara que això és només una petita
part d’una reforma de molt més calat, de molt més calat polític,
jurídic i també social. De funció pública només té el títol
perquè, com dic, la reforma és molt més profunda.

No entraré ara en el debat polític, tot i crec que és
eminentment polític el debat de la funció pública o de la mal
anomenada funció pública que ens porta avui aquí, que deixaré
aquest debat polític -com dic- per al següent debat sobre el
projecte de llei, sinó que em centraré en la conveniència de
solAlicitar aquest informe al Consell Consultiu de les Illes
Balears. 

En primer lloc, com deia abans, ens trobam amb un projecte
que atempta contra l’Estatut d’Autonomia d’aquestes illes, que
va tenir un ampli suport polític en aquesta cambra, ja que aquest
projecte afegeix una disposició addicional, concretament la
dotzena, per la qual s’elimina en termes generals que el català,
que la llengua catalana, sigui un requisit a l’hora d’accedir a la
funció pública. Al nostre entendre això va en contra de l’article
4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears que estableix
que la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, tendrà,
juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma oficial. 

Doncs bé, això que preceptua l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears és absolutament incompatible amb el que diu la
norma o el projecte de llei que avui se’ns porta a aprovació en
aquest parlament i que de facto el que fa és eliminar el català
com a llengua pròpia de les Illes i com a idioma oficial. A partir
d’ara pot arribar a ser tant mèrit saber la llengua catalana com
saber la llengua francesa, per posar només un exemple. Després
en el debat polític de la tramitació del projecte de llei posaré
alguns exemples.

A més, es produeix una altra vulneració legal en deixar que
una de les llengües cooficials, en aquest cas la castellana, tengui
preferència per sobre de l’altra, de la catalana, vulnerant així la
jurisprudència constitucional i concretament la sentència del
Tribunal Constitucional número 31 de l’any 2010,
jurisprudència, per cert, o sentència que es recull en la mateixa
exposició de motius d’aquest projecte de llei, però en sentit
contrari, per dir que aquesta sentència del Tribunal
Constitucional que fa referència a la reforma o a l’aprovació de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, com dic, el Govern i el
Partit Popular el que fa és utilitzar el contingut d’aquesta
sentència per avalar l’eliminació del català com a requisit a
l’administració pública.

Com dic, la interpretació que fa el Govern i el Partit Popular,
des del nostre punt de vista, és absolutament errònia perquè el
que diu aquesta sentència del Tribunal Constitucional és que en
cap cas pot haver-hi una llengua que tengui preferència sobre
una altra, i el que fa avui el Partit Popular amb aquest projecte
de llei és que a partir d’ara sí que hi hagi una llengua que tengui
preferència sobre l’altra, que serà la llengua castellana, ja que
només aquesta, només aquesta, serà un requisit per accedir a la
funció pública.

En segon lloc, no podem deixar de mencionar la inseguretat
jurídica que provoca aquest projecte de llei que ni el títol ni
l’exposició de motius diu ni una sola paraula del que es
modifica a través del projecte de llei. I a més de la Llei de
funció pública es modifiquen tres lleis més, com ja se sap, la
Llei de normalització lingüística de l’any 1986, la Llei de règim
jurídic de l’administració de la comunitat autònoma de l’any
2003 i la Llei de coordinació de policies locals de l’any 2005.
Aquesta imprecisió atempta contra el principi de seguretat
jurídica que recull l’article 9 de la Constitució Espanyola així
com el dret d’audiència i la motivació de les normes que es
recull a l’article 105 de la mateixa constitució.

A més, aquest projecte de llei, des del nostre punt de vista,
vulnera l’Estatut bàsic de l’empleat públic, norma bàsica de
l’Estat, que preveu en els articles 54 i 56, per una banda, que
l’administració haurà de garantir l’atenció al ciutadà en la
llengua que ho solAliciti, sempre que sigui oficial en el territori,
i l’article 56 que estableix que les administracions han de
preveure la selecció d’empleats públics degudament capacitats
per cobrir els llocs de feina a les comunitats autònomes que
tenguin dues llengües oficials. 

Per tant, si el català no és un requisit a la nostra terra no es
podrà complir amb la previsió que fa l’EBEP, l’Estatut bàsic de
l’empleat públic, de garantir aquesta disponibilitat lingüística.

Però, a més, per altra banda, s’arriba a l’absurd que s’intenta
excepcionar aquesta norma, és a dir, que el català no sigui un
requisit, dient que en aquells casos que atenent les
característiques especials de les seves funcions es motivi que és
imprescindible exigir el coneixement d’un determinat nivell de
català a través de la relació de llocs de treball a cada
administració es decidirà si el català és un requisit o no. Però
clar, amb una motivació, amb una gran excepcionalitat, cosa
que seria més pròpia de les llengües estrangeres que no de la
llengua pròpia de la nostra terra que, a més, encara que a vostès
no els agradi, és llengua oficial. 

A més, també hem d’afegir un altre absurd com que cada
relació de llocs de treball de cada administració decidirà o
establirà quins són aquests casos especials ens podrem trobar
que hi hagi administracions on hi hagi unes exigències totalment
distintes entre uns i uns altres. És a dir, que un ajuntament
d’Algaida, per posar un exemple, demanarà uns requisits i a
Sóller uns altres. És a dir, que, a més, es fomenta la segregació
lingüística entre els empleats públics perquè en una mateixa
comunitat no seran els mateixos requisits per accedir a una
administració o a una altra.
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I una altra de les modificacions que entenem que necessita
consulta, com a mínim del Consell Consultiu, és la modificació
que es proposa de la Llei de normalització lingüística que queda
absolutament buida de contingut ja que intenta normalitzar -
entre cometes- també la llengua castellana, com si aquesta
llengua necessitàs de protecció especial, protecció que sí
necessita la nostra llengua catalana tal i com es recull en la
pròpia llei de normalització lingüística i en la diferent
jurisprudència dels tribunals d’aquestes illes, entre ells el mateix
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears que ja s’ha
pronunciat al respecte en diferents ocasions. 

I així, per exemple, el 23 de febrer de 2010, una sentència
del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears ja deia que,
“naturalmente en las administraciones públicas de las Illes
Balears es preciso que quede garantizada la capacitación
lingüística del personal a su servicio y esa capacitación
comprendre la acreditación del conocimiento de la lengua
catalana, razón por la que debe exigirse tal acreditación en los
procesos de selección y/o provisión de plazas en la función
pública”. Per tant, queda clar que la jurisprudència del Tribunal
Superior de Justícia de les nostres illes determina que ha de ser
una exigència el coneixement del català a les administracions
públiques.

D’estrambòtica qualificaria la modificació de l’article 14 de
la Llei de normalització lingüística respecte dels topònims, la
qual cosa és un bon exemple que aquest projecte de llei té de
tots els ingredients menys de funció pública. Què tenen a veure
els topònims amb la funció pública? Absolutament res. Per què
aquesta obsessió? Aquesta obsessió es diu Simó Gornés, que vol
canviar el topònim de Maó per castellanitzar-lo, purament i
simplement...

(Alguns aplaudiments)

... i en la seva bogeria política embarca tot aquest govern i tot
perquè ell, el Sr. Gornés, com a regidor de Maó, s'hi va
comprometre en campanya electoral. Quina llàstima que el
senyors del PP no posin el mateix èmfasi que el Sr. Gornés a
complir totes les promeses electorals ja que probablement en
aquests moments no patiríem el pitjor atac a l’estat del benestar
que pateixen els nostres ciutadans. 

Senyors i senyores diputats, sincerament, crec que amb tots
aquests interrogants, jurídics i polítics, es fa més que necessari
la solAlicitud al Consell Consultiu d’un informe que avali o no
la proposta castradora de la llengua catalana que ha iniciat el
Partit Popular. Vull suposar que el Grup Popular i el Govern no
deuen tenir cap por i, per tant, cap inconvenient perquè el
màxim òrgan consultiu, des d’un punt de vista jurídic, de la
nostra comunitat, com és el Consell Consultiu, compost per
juristes de reconegut prestigi, pugui donar el seu parer i la seva
opinió jurídica.

Molt més encara justificada està la proposta si tenim en
compte que la mateixa Associació de Juristes de les Illes
Balears amb les seves alAlegacions han fet notar una vulneració
estatutària que en cap cas no es pot permetre.

I per últim, la darrera objecció que arriba, com ja s’ha dit
abans, és la d’Europa on l’Europarlament insta el president
Bauzá a rectificar la seva política lingüística.

Senyors del PP, no es quedin tots sols amb aquesta aberració
lingüística, acceptin demanar aquest informe al Consell
Consultiu, ara encara hi som a temps per saber l’opinió com a
mínim jurídica, després ja farem la discussió política, sobre el
projecte de llei que aquí presenten de reforma de la Llei de
funció pública que realment modifica el sistema lingüístic de la
nostra comunitat sense cap consens i sense cap diàleg. 

Pot ser el Sr. Bauzá hagi culminat ja les seves aspiracions i
hagi executat les seves obsessions com són tenir un govern
sense dones, un govern sense cap eivissenc i unes illes sense
llengua pròpia, però el meu grup, Sr. President, i senyors i
senyores diputats, no s'aturarà aquí, farem tot el que estigui al
nostre abast lluitant jurídicament i políticament en contra
d’aquesta aberració lingüística.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Intervencions en contra, per part del
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyors diputats. Primer de tot
vull anunciar en nom del meu grup parlamentari que el Partit
Popular no donarà suport a aquest punt, el qual es demana que
el projecte de llei de funció pública es trameti al Consell
Consultiu perquè emeti informe damunt la seva
constitucionalitat, ja que consideram que queda més que
acreditada la seva legalitat i la seva constitucionalitat quant a la
regulació que es fa per la qual el català deixa de ser un requisit,
per passar a ser un mèrit en l’accés a la funció pública. Em
permetran que els digui que són vostès els que no tenen gens
clars els conceptes de llengua pròpia, llengua cooficial i els
barregen de manera interessada amb el concepte de llengua
preferent, intentant d’aquesta manera confondre la ciutadania.
A qui no poden confondre, senyors de l’oposició, són als
tribunals, els quals han deixat ben clara aquesta delimitació
conceptual i han prohibit de manera explícita el concepte de la
llengua preferent que tant defensen vostès. 

Vostès afirmen que a l’apartat 9 del projecte de llei s’hi
afegeix una disposició addicional dotzena, per la qual s’elimina
en termes generals el català com a requisit per accedir a la
funció pública i que això pot suposar una vulneració de l’article
4 de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears que diu
literalment: “la llengua catalana, pròpia de les Illes Balears,
tindrà, juntament amb la castellana, el caràcter d’idioma
oficial”. Idò ben al contrari, el que fa la modificació que avui
aprovarem és garantir més que mai el compliment que es regula
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a l’article 4 de l’Estatut d’Autonomia. En cap cas no s’infringirà
l’article 4.2 de l’Estatut d’Autonomia que diu que "tots tenen el
dret de conèixer la llengua pròpia i d’utilitzar-la i ningú no
podrà ser discriminat per raó de l’idioma". Nosaltres entenem
que la discriminació per raó de llengua es pot donar en la
redacció de la Llei de funció pública actual, en cap cas a la nova
llei de funció pública de la comunitat autònoma, la qual
garanteix que aquelles persones que vulguin ser ateses en la
nostra llengua ho seran, ja que els funcionaris que estiguin de
cara al públic, entre d’altres, hauran d’acreditar el coneixement
de la llengua pròpia, precisament per garantir aquest dret de les
persones que a més a més està recollit a l’article 14 de l’Estatut
d’Autonomia. Per tant, es dóna absolut compliment tant a
l’article 4 com a l’article 14.

Tampoc no estam d’acord que aquesta nova llei suposi
inseguretat jurídica, com vostès afirmen, ni que es vulneri
l’article 9.3 de la Constitució Espanyola, ja que la modificació
de la Llei 3/2007, de 27 de març de funció pública, implica
necessàriament pels articles que es modifiquen o que s’hi
adhereixen, modificació o adaptació dels diferents preceptes
d’altres lleis que constitueixen un mateix bloc normatiu que
necessàriament ha de ser revisat. Es fa, per tant, necessària la
modificació o adaptació correlativa d’aquells preceptes de les
altres lleis que des d’un punt de vista material o funcional, es
puguin veure afectades per la modificació de l’esmentada Llei
3/2007. Aquestes altres lleis que tenen articles interrelacionats,
ja ho saben, són la Llei 3/1986, de normalització lingüística, i la
Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’administració
de la comunitat autònoma de les Illes Balears. I aquests
preceptes d’aquestes lleis es modifiquen perquè al contrari es
provocaria una vertadera inseguretat jurídica i aleshores sí que
es vulneraria l’article 9.3 de la Constitució. Tothom entén que
no es pot modificar una llei i permetre que articles d’altres
normes legals regulin just el contrari. Això seria contradictori,
incongruent i, per tant, produiria una vertadera inseguretat
jurídica i no el que diuen vostès. Vostès confonen el tema,
perquè el que realment crea inseguretat jurídica és fer una
modificació normativa i després consentir que a l’ordenament
jurídic hi hagi altres normes que regulen el contrari. Per tant, les
modificacions fetes a aquests preceptes del mateix bloc
normatiu, es fan des d’una tècnica jurídica més que correcta.

Vostès parlen també i critiquen que les excepcions
introduïdes per la nova llei impliquen la motivació per exigir el
català, cosa més pròpia de llengües estrangeres. Això ha dit la
portaveu del Partit Socialista. Mirin, nosaltres per contra
pensam que d’aquesta manera donam normalitat i equilibri a les
dues llengües oficials, ja que no s’ha d’acreditar el seu
coneixement a una societat bilingüe com la nostra, quan
aquestes llengües són perfectament conegudes pels ciutadans de
les Illes Balears, manco en els casos prevists per la llei que són
les excepcions i que garanteixen el compliment de l’article 14
de l’Estatut d’Autonomia.

Tampoc no compartim que es vulneri l’article 54.11 i el 56.2
de l’Estatut bàsic del treballador públic, ja que el 54.11 regula
que s’ha de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua en què ho
solAliciti, sempre que aquesta sigui una llengua oficial. Les
excepcions que preveu la llei donen garanties del compliment,
per tant, d’aquest precepte. Tampoc no es vulnera l’article 56.2
de l’Estatut bàsic del treballador públic, ja que amb la nova Llei
de funció pública, les administracions públiques hauran de
preveure la selecció de treballadors públics degudament
capacitats per cobrir els llocs de feina de les comunitats
autònomes que tenguin dues llengües oficials, com la nostra, i
amb la nova llei això també queda absolutament garantit. Es
valora la llengua sempre com a mèrit, això és importantíssim. I
es millora la formació de treballadors amb més cursos, com per
exemple cursos on line, i es fan en horari de treball per millorar
la conciliació familiar. Per tant, es potencia l’aprenentatge i el
coneixement de la nostra llengua per a aquells que no la puguin
conèixer.

Quant a la modificació de la Llei de normalització
lingüística. Ja està bé de fer demagògia sobre aquesta qüestió,
vostès en fan una demagògia clara. A més diuen mentides,
perquè el Partit Popular ni deroga la Llei de normalització ni
modifica el model lingüístic de les nostres illes. El que fa és
l’adaptació de 8 articles d’un total de 40, que fan referència al
caràcter preferent del català per restituir el caràcter d’igualtat
que ha dit el Tribunal Constitucional. Aquestes modificacions
són les següents i les vull deixar clares perquè després vostès no
confonguin la gent. 

A l’article 1 de la Llei de normalització, on diu “fer efectiu
l’ús progressiu i normal de la llengua catalana”, nosaltres
proposam que hi digui: “fer efectiu l’ús normal i oficial de la
llengua catalana i castellana”. I això està copiat de l’article 4.3
de l’Estatut d’Autonomia. Qui pot estar en contra d’això? És a
dir, és una còpia literal de l’Estatut d’Autonomia.

A l’article 6, on diu “la llengua catalana com a pròpia de les
Illes Balears, ho és també del Govern i de l’administració
pública”, hi ha de dir: “la llengua catalana, pròpia de les Illes
Balears, té juntament amb la castellana el caràcter d’idioma
oficial i, com a tals, ho són també del Govern i de
l’administració pública”. Està copiat literalment de l’article 4.1
de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Qui pot estar en
contra d’aquests preceptes? Ningú.

A l’article 8 es dóna llibertat perquè el ciutadà pugui triar
lliurement si vol còpia, una fotocòpia, en català o en castellà. I
és que hi ha una sentència del Tribunal Constitucional que diu
que no hi ha llengües preferents. Qui pot estar en contra d’això?
Com es pot negar a una persona que digui: “per favor, em pot
donar còpia en castellà?”. Es pot negar això a un país com el
nostre, on hi ha dues llengües oficials? El que no era normal era
el d'abans.

L’article 9 es modifica perquè la redacció actual queda sense
sentit, ja que hem de permetre que en les activitats de
l’administració pública hi hagi llibertat d’elecció de llengües a
què fa referència el Tribunal Constitucional. Per tant, les
modificacions sempre van en clau de donar llibertats als
ciutadans.
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A l’article 14, relatiu a topònims, tan criticat molt per
vostès, no es pretén castellanitzar res. Es tracta d’aplicar la
normativa de règim local dels ajuntaments, concretament del
l’article 11 del text refós de règim local, 781/86. Es pretén
únicament que aquells municipis que ho vulguin, tenguin la
possibilitat d’emprar les dues formes per raons turístiques, per
raons comercials, per raons de marca, per raons publicitàries,
sempre que hi hagi tradició de dir i escriure el nom del municipi
en les dues llengües oficials. Això és evident. Si no hi ha
tradició d’escriure el nom d’un poble en les dues llengües
oficials, això no es farà. A més, es farà sempre i quan el
municipi ho vulgui fer. Per tant, una altra vegada més és un
article per donar opcions, per donar llibertats, aquells que ho
vulguin fer que ho facin i aquells que no ho vulguin fer que no
ho facin.

A l’article 16, on diu “els poders públics han de promoure
la progressiva capacitació del personal en l’ús de la llengua
catalana”, hi ha de dir: “els poders públics han de fomentar i
incentivar la capacitació del personal en l’ús de la llengua
catalana”. Per raons estrictament judicials, perquè la paraula
"progressiu" indica preferència i una imposició que es va
incrementant, segons han referit els diferents tribunals,
considerant que aquesta qüestió també havia de ser modificada.

I l’article 33, on diu “els poders públics proveiran els
mitjans necessaris per al coneixement i l’ús de la llengua
catalana”, hi ha de dir: “els poders públics proveiran els mitjans
necessaris per al coneixement de la llengua catalana i facilitaran
l’ús indistint de les dues llengües”. Això es fa per donar
compliment també al mandat constitucional de fer un ús normal
i equilibrat de les dues llengües cooficials. Aquest equilibri i
aquesta normalitat és el que a vostès els indigna tant.

Per tant, no es toca cap article de la Llei de normalització
lingüística que faci referència a qualsevol altre àmbit de la vida
social, econòmica, educativa de les nostres illes i de les nostres
llengües cooficials i molt manco es deroga la Llei de
normalització, sinó que allò que es fa és que s’adapten 8 articles
de 40 que té la llei al mandat constitucional de l’any 2010.

I què ens diu el Tribunal Constitucional? El Tribunal
Constitucional ens deixa d’una manera ben clara, ben definida,
quins són els conceptes lingüístics que nosaltres hem de regular
i hi ha una sèrie de conceptes que s’han de respectar, s’ha de
respectar el seu equilibri i que els explicaré a la següent
intervenció.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. En torn de rèplica per part del
Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds i Més per Menorca, el
Sr. Barceló.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

Gràcies, Sr. President. La demostració del que interessa la
cultura al Partit Popular la vàrem veure divendres passat, que va
ser passar l’IVA dels productes culturals del 8% al 21%.
Aquesta és la demostració del que li interessa la cultura al Partit
Popular.

El Sr. Fernando Rubio diu que queda més que acreditada la
legalitat. Si és així, si que és que queda més que acreditada la
legalitat, si estan tan segurs, per què no accepten aquest
dictamen del Consell Consultiu per sortir de dubtes? Per què no
l’accepten?

Mirin, senyors del Partit Popular, quan parlam del requisit
del català estam parlant d’un requisit que és igualar les dues
llengües. Ara hi haurà una única llengua obligatòria, el castellà,
una única llengua obligatòria, el castellà. I la llengua pròpia
d’aquesta terra serà un simple mèrit. El castellà és obligatori
perquè així ho diu la Constitució Espanyola. De fet, podem
considerar llengua és oficial una llengua que els treballadors
públics poden desconèixer? És un ús normal, sobretot és un ús
equilibrat de les dues llengües que hi hagi una llengua que és
obligatòria i n’hi hagi una altra que sigui un simple mèrit, això
és equilibrar? Això no és equilibrat, això no és equilibrat.

Vostès han començat tota una bateria de propostes i de
qüestions, la segregació a les escoles entre alumnes
castellanoparlants i alumnes catalanoparlants, la modificació de
la Llei de funció pública i de la Llei de normalització
lingüística, els canvis a la toponímia. Amb tots aquests canvis
envien un missatge molt clar, un missatge de degradació de la
nostra llengua, un missatge molt clar als ciutadans i ciutadanes
de les Illes Balears, la nostra llengua és secundària, la nostra
llengua és una qüestió d’indígenes, d'indígenes. Aquest és el
missatge que vostès envien! Una llengua que fins ara era de
cohesió social, vostès la degraden. Bé, jo supòs que això és un
terme encunyat que l’hem vist sortir de vegades, aquesta nueva
Mallorca que tant els agrada, festes de blanc, de gente guapa
que habla castellano. Vostès a la vertadera Mallorca la ignoren,
quan no la menyspreen, quan no la menyspreen.

Mirin, per fer efectiu els drets dels ciutadans a ser atesos en
català, Sr. Rubio, no ens basta que hi hagi uns funcionaris molt
determinats a la relació de llocs de treball que tenguin assignada
l’atenció al públic i que aquests tenguin assignada l’obligació de
saber català, perquè són una minoria a la relació de llocs de
treball. Li puc assegurar que en aquesta relació de llocs de
treball, per exemple els treballadors socials, no hi són, per
exemple, i tants d’altres professionals que ara, en base a aquesta
normativa, es podran negar a atendre algú en la nostra llengua.
Aquesta és la realitat, els agradi o no!, aquesta és la realitat. 
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La realitat també, Sr. Rubio, és que vostès, vostès rompen
un consens de 26 anys. Amagui'ns el que vulgui, digui-ho com
vulgui, sobre la Llei de normalització lingüística avui se romp
el consens de 26 anys, avui la modifiquen, vostès la modifiquen
per rebaixar i anar en contra de la nostra llengua.

Insistim, per tant, que des del nostre punt de vista aquesta
llei no és legal, però sobretot no és de rebut, va contra la nostra
història, va contra la llengua dels nostres padrins i va contra una
llengua que era de cohesió social, per enviar un missatge molt
clar. Insistesc, un missatge molt clar, la nostra llengua no és
necessària, és una qüestió secundària, és una qüestió
d’indígenes. Nosaltres defensam que el català sigui llengua de
cohesió, llengua del país, llengua d’integració. Això és el que
hauria de ser i no el que vostès pretenen amb aquesta política
uniforme i centralitzadora. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Barceló. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President, senyors diputats, senyores diputades.
Sr. Rubio, a mi m’agradaria saber de què té por el Partit
Popular, per què tem tant que el Consell Consultiu es pronunciï
sobre la legalitat i la viabilitat del projecte de llei de reforma de
funció pública, si no tenen por a res, com diu el seu company,
i tenen tan clar que està acreditada la seva constitucionalitat, ...
Miri, Sr. Rubio, jo no ho tendria tan clar. Fa molt poques
setmanes que en aquest mateix parlament vàrem aprovar una llei
de mesures urgents de desenvolupament sostenible, que la
mateixa administració de l’Estat, a través de la seva advocacia,
ja els ha dit que això pot ser inconstitucional...

(Alguns aplaudiments)

...i d’això només fa quatre setmanes. 

I una altra cosa li diré, portam 14 mesos de Govern del Sr.
Bauzá i han aprovat, si no record malament, 14 o 15 decrets llei.
Des del meu punt de vista, el 90% de les normes que han
aprovat en el que porta de legislatura el Sr. Bauzá no passaria el
cotó de la constitucionalitat en aquesta comunitat autònoma. I
és una irresponsabilitat que vulguin seguir endavant, sabent que
té seriosos dubtes jurídics. A més a més, me crida molt l’atenció
que tenguin ara tant aversió a anar al Consell Consultiu. Li
recordaré que l’any 2006 amb el Govern del Sr. Matas i de la
Sra. Castillo, encara que ara vostès facin com si no els
coneguessin, varen demanar un informe al Consell Consultiu
per canviar l’adjudicació provisional del tema de l’Hospital de
Son Espases, per canviar d’empresa els va semblar
importantíssim anar al Consell Consultiu; per modificar el
model lingüístic de la nostra comunitat autònoma no en volen
ni sentir a parlar. Com a mínim és sospitós, Sr. Rubio!

Després per altra banda tornen reiterar, sense escoltar ningú,
que segons el Tribunal Constitucional el català no pot ser
llengua preferent. Efectivament, això diu el Tribunal
Constitucional, i sap vostè per què ho diu el Tribunal
Constitucional? Perquè s’estava pronunciant respecte de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears. Em pot dir, Sr.
Rubio, i li ho preguntat en infinitat d’ocasions, a quin article de
l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears es diu que la llengua
catalana és la llengua preferent d’aquesta comunitat? M’ho pot
dir? I si no m'ho pot dir, deixin de dir mentides, deixin de
confondre la gent!

(Alguns aplaudiments)

Diuen que amb aquest projecte de modificació de la Llei de
funció pública es garanteix més que mai el que diu l’article 4 de
l’Estatut d’Autonomia. Home, com dirien en castellà, cornudos
y apaleados. Com a mínim, no se’n riguin a la nostra cara ni a
la cara dels ciutadans que, a sobre que fan desaparèixer la
llengua catalana per accedir a la funció pública i que canvien el
model lingüístic, no ens facin creure que tot això realment
vostès ho fan per al bé del català. Idò miri, quasi que ho deixi
com estava, perquè portam 26 anys de consens lingüístic i en
aquesta comunitat no ha existit mai cap problema fins que han
arribat vostès, cap ni un fins al dia d’avui.

(Alguns aplaudiments)

Una altra afirmació que fa el Partit Popular i que li assegur
que m’ha sorprès sobiranament, ha estat quan el Partit Popular
ens ha dit aquí, avui, que la discriminació de la llengua la recull
l’actual Llei de funció pública. Però, Sr. Rubio, vostè sap qui va
portar a aprovació la Llei de funció pública en aquesta
Parlament? Sap qui la va votar aquella llei? L’actual Llei de
funció pública de l’any 2007 la va portar a aquest parlament el
Sr. José María Rodríguez, ja sé que avui no en deuen voler
parlar vostès del Sr. Rodríguez, però és qui va portar la Llei de
funció pública a aquest parlament. I per cert, si no ho record
malament, Sr. Rubio, vostè també era diputat i la va votar en
aquest parlament; llavors no li va semblar que es discriminava
la llengua catalana i avui sí? No seria que llavors estava a les
ordres del Sr. Matas i avui ha entrat amb les bogeries polítiques
del Sr. Bauzá i amb la seva fòbia en contra de la nostra llengua
catalana?

Jo demanaria als diputats i a les diputades del Partit Popular
una mica de seny i de responsabilitat.

S’ha dit aquí també que no s’ha d’exigir l’acreditació d’una
llengua per presentar-se a unes oposicions o per accedir a la
funció pública. Sr. Rubio, per suposat que vostè deu saber que
al dia d’avui, per accedir a la funció pública, el castellà sí és un
requisit; per tant, sí s’exigeix el coneixement d’una de les
llengües per accedir a la funció pública; o vostè pensa que si ve
aquí una persona, un rus per dir qualque cosa, hagués pogut dir
un americà, sense coneixement de llengua castellana, pot ni tan
sols accedir o examinar-se per accedir a la funció pública? No.
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I per últim, reiter que el Partit Popular buida de contingut la
Llei de normalització lingüística, perquè els articles que aquí
se’ns han llegit, que es modifiquen amb aquest projecte de llei,
allà on diu “fer l’ús normal de la llengua catalana”, i ara vostès
afegeixen “i la castellana”, vostès allà on veuen “catalana” al
costat hi posen “castellana”, per si de cas, no sigui que algú es
molesti. Idò miri, a vostè li sembla normal que s’hagi de
normalitzar la llengua castellana? És que la llengua que s’ha de
normalitzar, com diu l’Estatut i la Llei de normalització
lingüística, és el català, però no per a res, sinó perquè és la que
està en inferioritat de condicions. Afortunadament, la llengua
castellana no en necessita de normalització perquè és coneguda
per la totalitat de la ciutadania.

A més a més, també falten a la veritat quan diuen que quan
una persona demana a l’administració un paper en castellà no se
li dóna i que a partir d’ara vostès ho arreglen. Això és
absolutament fals i mentida, a dia d’avui ja està regulat a la
nostra llei quan els ciutadans demanen documentació en castellà
a l’administració, i això està previst, i si no, si algú no ho
acompleix, existeixen els mecanismes legals per fer-ho complir.

I ja per anar acabant, quan vostès diuen que a partir d’ara
s’avaluarà la llengua catalana sempre com a mèrit, això és una
altra falsedat. Mentida, em poden dir, per favor, senyors del
Partit Popular, a les oposicions lliures quan es valorarà el català
com a mèrit? Mai, perquè són unes oposicions i no es valoren
els mèrits.

És més, i vaig més enllà ...

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Costa, per favor, li preg que vagi acabant.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Ara sí, ja acab, Sr. President, gràcies.

El Partit Popular es va oposar que fins i tot en casos
d’empat, en oposició lliure, la llengua catalana desempatàs en
aquests opositors, fins i tot i fins aquest punt ha arribat el Partit
Popular.

I ara sí, ja per acabar, no podem entendre que es modifiqui
també el tema dels topònims, a no ser, com ja he explicat abans,
pel tema del Sr. Gornés i de Maó, quan les Illes Balears, el
topònim Illes Balears està i és en català i només en català,
gràcies a la Llei 13/97, que es va aprovar per unanimitat a l’any
97 en aquest parlament, i es va decretar que la provincia de
Baleares es digués Illes Balears.

Ara resulta que tendrem catalanitzat el nom de la comunitat
però els noms dels municipis vostès ara els volen castellanitzar
a través d’aquesta modificació.

Sr. Rubio, recuperin el seny, s’han quedat tot sols,
reflexionin, que la gent no està per a això; la gent està per la
cohesió social que ha existit en aquesta comunitat més de 25
anys i que vostès, només amb un any que fa que són a aquest
govern i a aquesta comunitat, l’han trencat.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Costa. Sr. Rubio, quan vostè vulgui.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. És increïble escoltar opinions
com la del Sr. Barceló, que pensa que nosaltres tenim un
Tribunal Constitucional que fa sentència per a colons i per a
indígenes, és increïble, és increïble, perquè nosaltres sabem i
pensam, sabem i estam absolutament convençuts que les
institucions de l’Estat són serioses, són responsables i són la
garantia de mantenir un ordre constitucional, que és el que
defensa, en tot cas, el Partit Popular. Vostès jo crec que s’han
quedat estancats a un període de la història doncs que fa molts
d’anys i li recoman que es miri les sentències d’aquell que és el
garant del nostre Estat i de la nostra constitucionalitat.

I també estic escandalitzat de veure que per al Partit Popular
és el mateix una persona que ve de fora d’Espanya que aquí a
les Illes Balears una persona que ve d’una altra comunitat
autònoma; escolti, sí, sí, vostè ha dit que de la mateixa manera
que un rus ve aquí i ha d’aprendre el castellà a Espanya, una
persona de Madrid, si no sap el català aquí no pot venir a fer
feina, això ho ha dit vostè.

(Remor de veus)

Doncs, nosaltres no estam d’acord amb aquesta visió, ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

... no estam d’acord. Nosaltres pensam ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Nosaltres pensam que aquí vivim a un país, que es diu
Espanya, que tothom té drets i llibertats reconegudes i
garantides a una constitució, si vostè es vol carregar l’article 14
de la Constitució Espanyola doncs ja sap el que ha de fer, ha
d’intentar fer una reforma constitucional a les Corts, dubt que
el seu partit li doni suport, però bé.

En qualsevol cas, continuaré explicant el que diu el Tribunal
Constitucional i que vostès no tenen clar, concretament a la
sentència esmentada, 31/2010, al seu fonament jurídic 14, diu:
“La definición del catalán como lengua propia no puede
suponer un desequilibrio del régimen constitucional de la
cooficialidad de ambas lenguas, de la lengua catalana en
perjuicio del castellano, si de ello, por el contrario, pretende
deducirse que únicamente el catalán es la lengua de uso
normal y preferente del poder público, siquiera sólo del poder
público autonómico se estaría contradiciendo una de las
características constitucionalmente definidoras de la
oficialidad lingüística.”
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Però a més a més, el Tribunal Constitucional hi afegeix: “El
concepto de preferencia trasciende la mera descripción de una
realidad lingüistica e implica la primacía de una lengua sobre
otra en el territorio de la comunidad autónoma, imponiendo en
definitiva la prescripción de uso prioritario de una de ellas en
perjuicio del equilibrio inexcusable entre dos lenguas
igualmente oficiales y que en ningún caso puede tener un trato
privilegiado. La definición del catalán como lengua propia no
puede justificar la imposición del uso preferente de aquella
lengua en detrimento del castellano por las administraciones
públicas y por los medios de comunicación.” Per tant, s’ha de
concloure que no hi pot haver primacia ni ús prioritari del català
sobre el castellà.

Així mateix, al fonament jurídic 23 de la mateixa sentència
el Tribunal Constitucional -em sap greu, però és una sentència
del Tribunal Constitucional-, diu: “Las entidades públicas
pueden utilizar la lengua catalana con normalidad, sin
perjuicio de poder utilizar también con normalidad el
castellano...”-és a dir, el perjudici que vostès tenen, doncs “sin
perjuicio”- en sus relaciones internas, en las relaciones entre
ellas y en sus comunicaciones con los particulares, siempre
que se arbitren los mecanismos pertinentes para que el
derecho de los ciudadanos a recibir tales comunicaciones en
castellano pueda hacerse efectivo, sin formalidades ni
condiciones que redunden para ellos en una carga u
obligación que les constituya en la posición de sujeto activo en
sus relaciones con la administración pública.”

Per això, el Grup Parlamentari Popular entén que el
contingut del Projecte de llei de funció pública que avui anam
a aprovar, el proper punt de l’ordre del dia, perquè s’aprovarà,
s’ajusta perfectament a la doctrina del Tribunal Constitucional
garantint el dret d’opció lingüística dels ciutadans i s’ajusta
també al que és disposa a l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears respecte de la denominada llengua pròpia, i també a la
garantia de l’ús de les dues llengües cooficials al nostra àmbit
territorial.

Per cert, aquesta sentència és de l’any 2010. Vostès han fet
menció a una data anterior i nosaltres sempre hem defensat que
s’ha produït un canvi, amb aquesta interpretació que fa el
Tribunal Constitucional, i per tant ens obliga aquesta sentència
constitucional de l’any 2010 a fer totes aquestes modificacions.
És per això que no veim cap motiu legal pel qual sigui necessari
que aquest projecte de llei sigui remès al Consell Consultiu
perquè aquest es posicioni sobre la seva constitucionalitat, ja
que, com hem argumentat, aquest projecte és absolutament legal
i absolutament constitucional. I a més a més, contribueix que el
nostre ordenament jurídic estigui encara més en sintonia amb el
nostre Estatut i amb la nostra Constitució.

També podríem comentar la darrera sentència del Tribunal
Suprem de Catalunya, en la qual vostès saben que no es pot
imposar com a única llengua vehicular en l’educació pública,
segons el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i ratificat
i avalat pel Tribunal Suprem, no únicament pot ser llengua
vehicular la llengua catalana, sinó que si els pares volen que la
llengua vehicular sigui també el castellà han de poder tenir dret.
Això és una sentència que també ve a dir el mateix, ve a donar
estabilitat, equilibri, normalitat al que ha de ser una relació entre
dues llengües que estan implantades a un territori i que cadascú
doncs pot triar que sigui la seva llengua vehicular, ésser atès
així per l’administració pública, en definitiva, llibertat, respecte,
moderació, és el que el Partit Popular defensa, vostès entenem
que defensen altres plantejaments més extremats.

En definitiva, creim que el que està en sintonia amb la
societat és el normal i és el que s’aprovarà avui. Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. Aquesta presidència no havia
tocat per a votació i per tant donarem un poc de marge si hi ha
qualque diputat o diputada que és fora.

Bé, si els sembla bé, passarem a la votació. Votam.

25 vots a favor; 34 en contra; cap abstenció.

I ara, votarem l’escrit RGE 5652/12, del Grup Parlamentari
Socialista.

Passam a votar. Votam.

25 vots a favor; 34 en contra; cap abstenció.

Debat i votació del dictamen de la Comissió
d'Assumptes Institucionals i Generals 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.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, relatiu al debat i
votació 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.

Per defensar les esmenes del Grup Parlamentari PSM-
Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, RGE núm. 3203,
302, 5, 4, 299, 298, 301, 300, 297, 296, 293, 292, 295, 294, 91,
288, 89 i 290, té la paraula el Sr. Nel Martí.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sr. President, senyores i senyors diputats, avui es decideix
si la llengua catalana ha de mantenir l’estatus de llengua oficial
i de llengua pròpia que li assignen l’Estatut d’Autonomia i la
Llei de normalització lingüística o bé, en canvi, de facto, passa
a ser una llengua de segona, prescindible, no necessària,
atorgant, açò sí, a la llengua castellana, oficial a tot l’Estat, el
rang de llengua preferent a les Illes Balears, com ho és
lògicament a la resta de territoris monolingües castellans de
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l’Estat. Parlarem, per tant, d’un element, la llengua, que
identifica i cohesiona tot un poble, res d’insignificant, tot en una
pregunta: volem o no volem que la llengua catalana, la nostra
llengua, sigui la llengua de cohesió, d’identificació, de
convivència, de vertebració i, per tant, la llengua d’ús ordinari,
habitual i quotidià, ho volem o no ho volem?

Pròpia ve de propietat, volem o no volem ser propietaris
responsables i orgullosos per viure i una llengua per conviure
amb la resta de llengües de l’Estat i del món? Volem que el
català sigui la nostra manera de ser, lingüísticament parlant a
l’Estat espanyol i arreu del món?, aquesta és la pregunta.

Però tall molt breument la meva argumentació per dir que
em sembla indignant i vergonyós que avui haguem de parlar de
llengua, no perquè no sigui important, que ho és, sinó perquè ho
haguem de fer en els termes que ha definit el projecte de llei
que, indefectiblement, pretén reduir la presència i el
protagonisme del català, la llengua de les emocions d’aquest
país, i avui les emocions en el carrer estan centrades a
sobreviure, som un país on el 25,8% de la població està en risc
d’exclusió social, i el Partit Popular, en lloc de centrar-se en la
prioritat urgent, s’entesta a complaure l’extremisme ideològic
catalanofòbic dels seus sectors més influents que, segur, segur
no tenen ni la preocupació de quedar sense casa ni la
preocupació del sou que no basta a qui té aquest sou, ni la
preocupació de donar menjar cada dia als seus; aquest govern
hauria d’entendre, en català, en castellà o en qualsevol idioma
del món que el poble clama sentit comú i reclama respostes que
no deixin ningú, ningú, als marges de la societat.

Se’ns demana que creguem en la misèria necessària per
sortir de la crisi, però és que la crisi és la misèria. Deia Raimon:
“No creguem en la misèria, la misèria necessària -diuen- de
tanta gent”, a açò, a tot açò direm mil vegades que no.

Però continuo, avui culmina el procediment parlamentari per
aprovar una llei que modifica la Llei de funció pública i tota la
resta de lleis i decrets, una modificació sense virtuts, sense
aportar res de positiu a la nostra llengua i contra el país, és una
llei de "culturació", que aplica els criteris d’un poble
monolingüe, que no té problemes amb la seva llengua pròpia, a
una altra que està en ple procés de normalització després d’anys
i anys de repressió i prohibició. A partir d’avui ja res no serà
igual, perquè aquest poble constatarà, i així hauran de recollir-
ho els historiadors, que els seus representants legítims han
convertit la mentida de la promesa electoral, sí, la mentida de la
promesa electoral, i la demostració d’açò és que un dels seus
diputats segui amb els que defensen la llengua del país i una
desena més que seuen a aquesta banda callin i no diguin ni mu,
pensant el que diuen en els passadissos d’aquest parlament, ho
converteixin en un combat carregat d’odi i d’absurds contra la
llengua pròpia del país, una llengua i un país que ha demostrat
sobradament la seva capacitat i la seva voluntat de viure en un
món multicultural i plurilingüe.

Efectivament, la llei que avui es vol aprovar modifica la Llei
de funció pública de les Illes Balears, que alhora modifica la
Llei de normalització lingüística, la Llei de règim jurídic de la
comunitat autònoma, la Llei de coordinació de policies locals i
deroga cinc decrets més, entre els quals no puc deixar
d’esmentar el Decret 100/1990, que representa, representava, un
instrument de gran rellevància per a la normalització real del
català a l’administració pública de les Illes Balears, i que
establia d’una manera general que l’administració de la
comunitat autònoma havia d’emprar el català.

En definitiva, és la llei Gornés, i es diu així no només perquè
el conseller que ha gestionat el text es diu José Simón Gornés
Hachero, sinó perquè a través d’ella s’elimina el requisit del
català a l’accés i promoció a l’administració pública, s’altera
substancialment el marc jurídic, la raó científica, el pacte social
significats a la Llei de normalització lingüística, i ho fa fins i tot
en allò que res té a veure amb la funció pública, l’única relació
entre la funció pública i el topònim de Maó és el conseller
Gornés, que representa l’obsessió, la fòbia, també del regidor de
Maó, perdó, Maó sense hac i sense ena, com és que, fòbia com
és que els topònims de les Illes Balears puguin incorporar
també, com a forma oficial, la grafia castellana, incorporar-la
junt a la versió històrica catalana, adaptada a unes normes que
prest compliran els cent anys.

Diumenge passat, fa pocs dies, per tant, el Partit Popular, el
Sr. Gornés ja anunciava, en previsió del que passaria avui aquí,
que es convocaria un ple a les properes setmanes per tramitar
l’oficialitat de Mahón, i perquè Maó es digui Mahón-Maó o
Maó-Mahón, no ho sabem, aquí haurem de veure, Sr. Rubio, el
compliment de la sentència del Tribunal Constitucional i evitar
preferències. I el Partit Popular, però, ho fa sempre amb una
altra carta, amb el compromís electoral que portarà a terme un
referèndum per elegir, no la incorporació de la versió castellana
de la ciutat de Maó, sinó per decidir si el topònim, la versió, el
nom de la ciutat de Maó du o no una hac intercalada. Aquesta
és la realitat del Partit Popular i la veritat que es nega i vol
amagar; vaja, que la llei Gornés és la llei, una llei fonamentada
en el més absolut menyspreu a la normalització de la llengua
catalana, a la igualtat jurídica, a la raó científica i al pacte social
de convivència que representava, que representa la Llei del
1986.

Tant és així que la nova norma s’aprova sense
l’assessorament de la institució oficial consultiva que l’Estatut
d’Autonomia preveu per a tot el que es refereix a la llengua
catalana, i no em diguin que la Universitat de les Illes va fer
alAlegacions, perquè fa vergonya sentir que ens recordin que la
Universitat pot expressar la seva posició a través d’alAlegacions.
La Universitat de les Illes Balears va expressar de forma clara
quina era la seva opinió respecte d’aquesta norma i diu que
comporta retorn a èpoques passades, caracteritzades pel buit
jurídic i la manca de protecció de la llengua pròpia; també
afirma que suprimir els mecanismes legals de protecció del
català en les condicions actuals significa condemnar-lo a
l’estatus d’idioma prescindible per a qualsevol administració, i
açò obre les portes a la seva definitiva residualització o fins i tot
a la seva progressiva eradicació de la societat de les Illes
Balears.
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Mirin, qui estima aquestes illes no faria res per perjudicar-
les; qui estima realment la llengua del país no faria res que la
pogués marginar i posar en perill o, almenys, qualsevol actuació
idò al respecte la duria a terme amb un acurat acord social i
rigor científic. On és aquest rigor, on és la prevenció, la
prudència, la garantia que la modificació de la norma bàsica per
a la normalització de la llengua catalana i de convivència no
actuarà posant-la en perill? On és l’estudi sociolingüístic que
acompanya el projecte de llei, on és? Perquè a la llei vostès hi
han posat fins i tot informes d’impacte en el territori, però
enlloc, enlloc hi ha un informe que ens garanteixi que avui no
es comet una negligència contra la llengua del país, contra el
país.

Bé, idò, les dades més recents que aporten els científics, que
aporten els sociolingüistes, ens diuen, ens confirmen que el
català es troba en una situació de perill a curt termini, per una
concurrència de diversos factors i un d’ells, però, és per la
regulació de l’oficialitat de la llengua catalana que legalment i
de fet li confereix un caràcter secundari i prescindible. És açò
negligència, és açò irresponsabilitat? No, jo crec que no, crec
que clarament aquesta és la postura del Partit Popular que
practica cada dia, la practica quan IB3 no emet pelAlícules en
català; quan els colAlaboradors d’IB3 han de presentar les
factures en castellà, només en castellà, o no cobraran; quan el
Govern publica un avantprojecte de llei només en castellà o
quan els diputats que feim preguntes en català al Govern som
contestats en castellà i fins i tot contestats amb la pregunta
original del diputat traduïda en castellà. Aquest és el respecte a
la llengua catalana, aquest és el respecte als drets lingüístics
dels ciutadans.

Ja sabem perquè el Partit Popular vol canviar la llei, per
continuar fent el que feia cada dia, marginar la llengua catalana,
però ara fer-ho amb totes les de la llei. No, tot açò no és
innocent, sinó una actuació premeditada feta des de l’odi, des de
la mateixa actitud del  “¡que se jodan!”, de la diputada, de la
mala educada diputada del Partit Popular, la Sra. Fabra, sí, és un
“¡que se jodan!” als catalanoparlants ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... i als que estimam la llengua d’aquest país.

Davant tanta arrogància i menyspreu a la llengua pròpia del
país, només em queda de repetir allò que celebrem enguany,
l’Any Alcover, deia Alcover: “Jo l’estim i la vener eixa llengua,
pels títols que l’ilAlustren, pels records que l’ennobleixen, per
l’ànima que hi vibra, però sobretot la vull i la preferesc per ser
la nostra, aquest és el títol suprem que la fa no millor sinó
l’única per a nosaltres”.

L’exposició de motius de la Llei de normalització
lingüística, que no modifiquen, parla molt clarament de quin era
l’esperit i la voluntat dels normalitzadors del 1986, i diu: “La
llengua catalana i la llengua castellana són totes dues llengües
oficials de la comunitat autònoma, amb el mateix rang, si bé la
naturalesa és diferent, l’oficialitat de la llengua catalana es basa
en un estatut de territorialitat, amb el propòsit de mantenir la
primacia de cada llengua en el seu territori. L’oficialitat del
castellà, establerta per la Constitució a tot l’Estat, es basa en un
estatut personal, a fi d’emparar els drets lingüístics dels
ciutadans, encara que la seva llengua no sigui la pròpia del

territori”, açò és l’exposició de motius de la Llei de
normalització lingüística que canviaran, o sense cap canvi, però
que seguirà vigent.

Clar que tot açò té poc sentit quan vostès, després,
modifiquen l’article primer, dels objectius d’aquesta llei, i la
modifiquen convertint una llei de normalització en una llei de
gestió de dues llengües oficials.

Davant tot açò, el nostre grup proposa recuperar l’esperit de
l’exposició de motius de la Llei de normalització, apostam per
recuperar el debat de la normalització i la igualtat jurídica
entorn d’un model que fins ara havia funcionat i que es
caracteritzava per tres eixos: primer, perquè la llengua catalana,
a més d’oficial, és la llengua pròpia de les Illes Balears i, per
tant, la llengua de cohesió; en segon lloc, perquè aquesta
llengua s’ha de normalitzar i, com a conseqüència, protegir,
afavorir, emparar i defensar, i finalment, els catalanoparlants
han de tenir els mateixos drets lingüístics que els
castellanoparlants.

Des del nostre punt de vista, cal adaptar la legislació, la Llei
de normalització lingüística, però també l’Estatut, ...

(El Sr. Vicepresident primer substitueix el Sr. President en
la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Vagi acabant, Sr. Martí, per favor.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

... perquè la llengua catalana assoleixi un estatus jurídic com a
mínim igual que el de la llengua castellana i on la preeminència
no s’hagi d’entendre com a una preferència, que desequilibra el
rang de les dues llengües oficials, sinó que serveixi, i acab, per
assegurar que la llengua pròpia sigui una llengua d’ús ordinari
a la qual s’apliquen les mesures de discriminació positiva que
li permetin la normalització que ha de tenir com a llengua
d’aquesta terra. Açò és el que defensam i açò és el que
proposam que la resta de grups parlamentaris, del Partit Popular
també, però especialment del Partit Socialista i dels diputat no
adscrit, s’afegeixin a aquest projecte igualitari i normalitzador
de la nostra llengua per recuperar la igualtat dels drets
lingüístics, per recuperar la igualtat jurídica.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Martí. Per defensar les esmenes del Grup
Parlamentari Socialista, les RGE núm. 3675, 3674, 3676, 3673,
3669, 3672, 3670, 3671, 3667 i 3668, té la paraula la diputada
Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Arribam ara ja al darrer tram o punt
en la tramitació d’aquesta mala anomenada Llei de modificació
de la Llei de funció pública, on, sorprenentment, el Govern de
les Illes no intervé, el conseller responsable no en dóna la cara,
encara que jo també me’n sentiria avergonyida d’aquesta
aberració. El Govern i el president sembla que estiguin imbuïts
amb els seus Ipad de torn, que acabaran com aquella pelAlícula
de Woody Allen, La rosa púrpura de El Cairo, on la seva
protagonista, a moments de la gran depressió acaba confonent
el que és ficció i el que és realitat, això els passa a vostès,
senyors del Partit Popular, que en aquests moments no saben ni
tan sols allà on es troben.

I parlava de la mal anomenada Llei de funció pública perquè
aquesta llei no té res a veure amb la funció i sí molt a veure amb
la intransigència, amb les fílies i amb les fòbies dels nostres
governants del Partit Popular i sobretot amb el trencament del
consens i del diàleg.

Vull recordar, i ho fèiem a l’anterior debat, que a l’any 2007
es va aprovar per part del Partit Popular l’actual Llei de funció
pública, que recollia, com sempre s’havia fet, que el català fos
un requisit per accedir a l’administració. Poques setmanes
després ja va entrar en vigor el nou Estatut Bàsic de l’Empleat
Públic que obligava les comunitats autònomes a adaptar-se a
aquesta normativa estatal, i això és realment el que ens fa falta
ara, una llei de funció pública que s’adapti a l’EBEP.

A l’anterior legislatura es va tramitar en aquest parlament
una nova llei de funció pública, que vull recordar que tenia el
consens de tots els sindicats, i que a la seva tramitació
parlamentària va aconseguir un gran consens, amb tots els grups
llavors de l’oposició, ja que es varen acceptar esmenes, però
finalment es va arribar al final de la legislatura i no es va
aprovar aquesta norma. En aquest consens parlamentari, a més,
s’incloïa també el de la llengua, que no se’n tocava la seva
regulació a la nova llei que es tramitava, i parlam d’ara fa
només un any d’aquesta tramitació parlamentària a l’anterior
legislatura, l’any 2011, en el qual, per cert, el Sr. Bauzá era en
aquells moments diputat d’aquesta cambra.

Però supòs que els aires o els fums del Sr. President no li
van caure gairebé i així que va prendre possessió, la seva
màxima obsessió va ser començar una croada en contra del
català. I dit i fet, dos mesos després, l’agost del 2011 es va ja
publicar un primer esborrany, que s’ha anat endurint fins arribar
al text actual. Un projecte de llei que ha rebut més de 12.000
alAlegacions de la ciutadania, però sembla que la màxima
d’aquest govern i del seu president era i és que com més
alAleguin els ciutadans, com més protestin, més en tindreu, mà
dura. I aquesta ha estat la línia política d’aquest govern fins ara,
la confrontació, la manca de diàleg i el nul consens.

Avui, vertaderament és un dia molt trist perquè el Partit
Popular consumarà l’atac més brutal en contra de la llengua
catalana que mai no hagi vist ni patit aquesta comunitat, sense
cap consens, cap ni un, ni social ni polític, ni tan sols dins del
propi partit que governa, el Partit Popular. Però tot això sembla
ser que al president li és igual, li és igual perdre un diputat, li és
igual que 12.000 ciutadans presentin alAlegacions, li és igual que
més de 10.000 ciutadans surtin al carrer manifestant-se a les
nostres illes a favor del català, sembla que els sigui igual tot.
Han començat a practicar el que en el carrer s’anomena el
"menfotisme" polític, i això és molt greu. Han interpretat, a
més, la legitimitat que donen les urnes amb un xec en blanc per
fer el que vulguin sense respectar res, ni lleis, ni Estatut
d’Autonomia i el que és més important, tampoc els ciutadans;
uns ciutadans que viuen i pateixen la crisi més crua que
probablement mai no hagin viscut: crisi en educació, crisi en
sanitat, crisi en la funció pública, crisi en els serveis socials,
crisi de valors. Però el Sr. Bauzá segueix el seu camí traçat, que
és crear problemes allà on no n’hi havia cap; perquè, hi ha
problemes a la funció pública? Sí. Tenen res a veure amb la
llengua? Rotundament no.

I si no que preguntin als senyors del Partit Popular si els
empleats públics es mobilitzen per la llengua o si, pel contrari,
la seva samarreta negra és pels atacs continus d’aquest govern,
que no només els baixa els sous, sinó que, a més, els
criminalitza. Preguntin, senyors del Partit Popular, si el personal
sanitari d’aquesta comunitat té molts problemes amb la llengua
o les seves contínues mobilitzacions i reivindicacions tenen més
a veure amb la retallada dels seus drets, però sobretot amb la
retallada del dret a una sanitat pública i universal per a tots; si
no, preguntin, senyors del Partit Popular, si els jubilats i
pensionistes d’aquesta terra tenen problemes amb la nostra
llengua catalana o més bé tenen altres tipus de problemes,
relacionats amb la baixada de pensions, amb la pujada de
l’IRPF, amb la pujada de l’IVA, amb el pagament dels
medicaments i un llarg etc.

No creuen, senyors del Partit Popular, i a més ho dic amb
masculí, perquè em referesc al govern, que fins i tot això
molesta al Sr. President, la paritat, no creuen -dic- ...

(Alguns aplaudiments)

..., no creuen, senyors del Govern, que en aquests moments
d’angoixa i de patiment econòmic per a moltíssims ciutadans el
Govern no hauria d’estar centrat en millorar la vida de la
ciutadania? Perquè l’obsessió del Govern no ha estat modificar
la Llei de funció pública, no, l’obsessió d’aquest Govern ha
estat acabar amb el model lingüístic d’aquesta comunitat el qual
havia estat consensuat amb els grups polítics i amb la
ciutadania. El president Bauzá tendrà l’honor de ser el president,
el primer president que trenca, per primera vegada en 25 anys,
el consens lingüístic; el president Bauzá tendrà l’honor de ser el
president d’un govern on la manca de dones es justifica amb que
s’han triat les persones més eficaces. Estic segura, Sr. President
-que no hi és-, que a les nostres illes, com a mínim hi ha les
mateixes dones amb la capacitat de tots els homes que
representen aquest govern.
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I a més a més, el president Bauzá tendrà l’honor de ser el
primer president que modifica unilateralment la Llei de
normalització lingüística, perquè el Sr. Gornés pugui afegir al
topònim Maó una hac. Sincerament, Sr. Gornés, creu vostè que
els ciutadans de Maó no tenen altres problemes o problemes
més greus que la seva hac? La seva obsessió política els ha
portat a disparar políticament contra tot allò que es mou, amb un
objectiu clar: els ciutadans de les Illes Balears i crear problemes
allà on no n’hi havia.

I quina és la motivació? Per moltes voltes que li don, només
n’he trobat una: al Sr. Bauzá li molesta ser president d’una
comunitat autònoma, les autonomies li fan nosa, com a
Esperanza Aguirre, li fa nosa a més una autonomia, li ha tocat
a sobre una autonomia que té llengua pròpia, que això ja és el
súmmum per a ell; li fa nosa una autonomia que té competència
en sanitat i educació. Esper avui no sentir allò de què aquesta
llei era un compromís electoral, si no record malament a
l’anterior debat no he sentit parlar de compromisos electorals,
perquè la presa de pèl seria ja massa descarada; compromís
electoral ho era baixar l’IVA turística al 4%; compromís
electoral ho era no tocar les pensions; compromís electoral ho
era no tocar la sanitat ni l’educació. I han fet tot el contrari del
que varen prometre i després d’haver destinat més d’una quarta
part de la legislatura a crear problemes més que resoldre’ns, no
ens parlin ara d’herències rebudes. Vostès varen rebre una
comunitat amb dificultats econòmiques, però cohesionada
socialment, amb una sanitat i una educació ...

(Remor de veus)

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Preg silenci, per favor, preg silenci.

LA SRA. COSTA I SERRA:

... pública, amb una sanitat i una educació pública, cosa que
amb vostès no només està en perill sinó que la sanitat ja ha
deixat de ser-ho.

I què ens deixaran vostès després d’aquesta legislatura? No
puc parlar de què passarà d’aquí a tres anys, només puc parlar
del balanç a dia d’avui, perquè les coses, encara que no ho
sembli, poden empitjorar: una comunitat amb més aturats que
mai; una comunitat amb més confrontació que mai; una
comunitat amb uns treballadors públics criminalitzats,
desmoralitzats i sense cap motivació per a la seva feina. En
definitiva, una societat menys cohesionada i menys rica.

Però en nom de la llibertat arriba el Partit Popular i ho
trastoca tot, a partir d’avui serem tots els ciutadans de les Illes
els que tendrem menys llibertat, ja que no podrem triar, a partir
d’avui, amb l’aprovació d’aquesta llei, la llengua amb la qual
comunicar-vos amb els treballadors públics ni amb
l’administració. Perquè, a pesar de tenir una llengua pròpia i
oficial, la catalana, aquesta queda amb inferioritat de condicions
respecte de la llengua castellana, que passa a tenir una clara
preferència a l’administració, en contra del que diu el Tribunal
Constitucional. Però és que fins i tot la llengua catalana
desapareix com a mèrit a les oposicions pures i dures, ho deia

abans; és a dir, en aquells processos selectius en què només es
té en compte el resultat d’un examen, aquí no es comptarà com
a mèrit el coneixement de la llengua catalana, però no només no
es comptarà, perquè som davant unes oposicions lliures, sinó
que ni tan sols en cas d’empat el Partit Popular va acceptar que
la llengua catalana, el coneixement de la llengua catalana
desempatàs per a aquests opositors, i fins i tot, dic, això és
inaudit.

Com inaudit és que el Partit Popular no hagi acceptat una
esmena del Partit Socialista en què establíem que aquells alts
funcionaris que cobraven, per exemple, més de 80.000 euros, és
a dir, més que el propi president del Govern, vessin baixada
aquesta quantia o aquests complements, en uns moments on sí
es rebaixa el sou de tots els funcionaris. Però mentrestant
aplaudeixen sense rubor que el Sr. Rajoy elimini la paga extra
dels funcionaris de forma lineal i sense cap tipus de progressió.

I per altra banda, aquesta llei ens portarà a l’absurd que com
que les diferents administracions podran establir a les seves
relacions de llocs de treball a quins llocs de feina el català serà
requisit o quan no ho serà, es produiran, dic, situacions absurdes
com aquesta, a una administració, per exemple, el president del
Consell d’Eivissa ja ha dit públicament que en el consell el
catalán será requisito, s’aprovi el que s’aprovi aquí.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

L’enhorabona, Sr. Serra, nosaltres donam suport a la seva
decisió, però clar, el dia següent surten els ajuntaments de la
mateixa illa que diuen que “no harán caso a la propuesta del
presidente del Consell d’Eivissa y no exigirán a su personal el
catalán”; és a dir que si ets opositor i vas a unes oposicions al
Consell d’Eivissa tendràs unes exigències o uns requisits, però
si vas a l’Ajuntament de Sant Josep en tendràs unes altres. I el
mateix evidentment passarà a totes les institucions i a totes les
illes; és a dir, un absolut caos.

El que s’interpreta o el que el Partit Popular ha intentat que
fos una espècie d’autonomia municipal, institucional, que
cadascú posi el que vulgui i no em maregin més, com dic serà
un autèntic caos a la pràctica i a l’hora que els ciutadans no
sàpiguen quan es un requisit el coneixement de la nostra llengua
i quan no ho és.

Com deia a l’anterior debat, no content el Partit Popular de
fomentar la segregació lingüística a les escoles, ara ens
fomenten també la segregació lingüística entre els empleats
públics, per aquest exemple que els acabava de posar fins ara:
ciutadans que amb uns determinats requisits podran accedir a la
funció pública a una banda i a una altra, amb aquells mateixos
requisits, no.
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Errònia o, millor dit, malintencionada és tota la interpretació
també que fa el Partit Popular respecte de la jurisprudència
sobre el català i el Tribunal Constitucional, etc., però mirin, jo
avui aquí, i en aquest segon debat, ja no vull parlar ni de
jurisprudència ni de Tribunal Constitucional perquè tenim tots
la boca torta de repetir el mateix i encara, Sr. Rubio, no m’ha dit
a quin article de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears diu
que la llengua catalana és llengua preferent, em digui a quin
article de la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears
es diu que la llengua catalana és llengua preferent; n’ha trobat
vostè algun article? No. Sap per què no l’ha trobat? Perquè no
hi és, per tant no apliqui un precepte ...

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

..., no faci una interpretació per analogia de la sentència del
Tribunal Constitucional respecte de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, que sí parlava de preferència, Estatut d’Autonomia
de Catalunya, respecte de l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears; que, per cert, Estatut d’Autonomia aprovat l’any 2007
amb el seu vot, Sr. Rubio, i supòs que vostè no va votar un
Estatut d’Autonomia inconstitucional.

I ara ja sí que per acabar, deia abans, ara ja supòs que
arribam tard, que aquest és un debat polític, un debat polític i
ideològic i que totes les opinions poden ser respectables, jo
evidentment no compartesc les opinions que aquí s’han
expressat per part del Partit Popular, però una cosa que crec que
no es pot tolerar és que vostès rompin el consens de 26 anys en
aquesta comunitat, que no hagin intentat ni el més mínim diàleg
ni consens, ni s’han atracat a l’oposició, i ho vàrem intentar, per
poder-ne parlar, es van tancar en banda des del principi. I com
dic, vostès s’han quedat tot sols, ni cap grup de l’oposició en
aquest arc parlamentari, ni ciutadania que es manifesta pels
carrers, milers i milers de ciutadans, fins i tot una part del Partit
Popular en contra de la tramitació d’aquesta llei. En definitiva,
només una part del Partit Popular avui aquí, la part més
intransigent i menys respectuosa amb la nostra cultura i la
nostra llengua, seran els que perpetuïn aquesta aberració
jurídica.

Vostès tenen la majoria parlamentària de forma
absolutament legítima i per tant tenen la major responsabilitat
política que aquesta llei no s’aprovi avui aquí i ara.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Torn en contra del Grup
Parlamentari Popular, té la paraula el Sr. Fernando Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores diputades, senyors
diputats. Efectivament, amb el que nosaltres no estarem mai
d’acord és amb aquell pla de normalització lingüística que
vostès proposaven la passada legislatura, no hi estaven d’acord
ni vostès tan sols, sí, sí, aquell pla de normalització lingüística
de 900 mesures on es regulava que s’havia de fer català a missa,
als clubs esportius, a associacions i que aquell que no usava el

català no rebia subvenció, en aquesta normalització lingüística
nosaltres no hi creim, no.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Miri, la Llei de funció pública, jo sempre he parlat de la
sentència del 2010 i de la necessitat d’adaptar la Llei de funció
pública i l’ordenament jurídic de les Illes Balears a aquesta
sentència, mai no he parlat de la inconstitucionalitat de l’Estatut
d’Autonomia, per tant, Sra. Costa, no malinterpreti les meves
paraules perquè jo sempre he parlat de l’Estatut d’Autonomia
com a referent normatiu, juntament amb la Constitució. La que
no té clar, jo crec, la legalitat ni té clar el que diu la Constitució
Espanyola és vostè, tal vegada hauria de revisar les posicions i
els plantejaments constitucionals, així com les interpretacions
que ha fet l’alt tribunal.

I quant al que vostè ha dit del president d’Eivissa, em
permetrà que li digui que el president d’Eivissa està acomplint
escrupolosament el que diu la llei, per tant s’acompleix de
manera escrupolosa el que diu la llei, non nata, però que naixerà
d’aquí ben poc. Per tant, insistim que plena sintonia amb
l’ordenament jurídic, plena sintonia amb la coherència
normativa.

Després d’haver argumentat per tant els raonaments jurídics
en el punt anterior, pels quals es fa referència a la modificació
de la Llei de funció pública, em permetran ara que fonamenti
des d’un punt de vista polític l’aprovació de la nova Llei de
funció pública, amb la voluntat democràtica de la societat de les
Illes Balears a les passades eleccions autonòmiques i
municipals. Donava el seu suport la ciutadania, el seu suport
majoritari al Partit Popular i per tant donava el seu suport al
programa electoral de la nostra formació política, concretament,
recordam, el programa electoral recull de manera explícita:
volem tenir els millors professionals, de manera que per a
l’accés a l’administració pública, excepte en àmbits concrets, el
català no serà un requisit, es valorarà com a mèrit per a la
provisió de llocs de feina.

A més d’una fonamentació jurídica clara, amb la qual hem
explicat la necessitat d’adaptar la nostra legislació al mandat
constitucional que surt de la sentència 31/2010, per la qual s’han
d’adaptar tota una sèrie de preceptes a la Constitució i al nostre
Estatut d’Autonomia per garantir l’equilibri de les llengües
cooficials, també tenim la fonamentació política de donar
compliment al programa electoral amb el qual el Partit Popular
va concórrer a les passades eleccions i que suposa un deure de
compliment inexcusable per part del Govern de les Illes Balears,
el qual es deu a la voluntat democràtica del poble de la seva
comunitat autònoma.

Avui debatem davant el ple les esmenes parcials presentades
pels grups parlamentaris de l’oposició i que ja vàrem tenir la
possibilitat de debatre a la Comissió d’Assumptes Institucionals,
per la qual cosa vull fer una sèrie de consideracions. En primer
lloc, dir que totes les esmenes o pràcticament la totalitat de les
esmenes són de supressió, vostès es limiten a presentar esmenes
que pretenen anar suprimint tots i cada un dels apartats de
l’article únic del projecte de llei de funció pública, sense aportar
res, sense presentar cap alternativa, per tant en aquesta
tramitació parlamentària vostès no s’han esforçat gaire.
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No entenem per què presenten, tant el PSIB com el PSM-
Entesa Nacionalista i Més per Menorca, una esmena per
suprimir l’apartat 4 de l’article únic de la llei, en el qual es diu:
“Les administracions públiques de l’àmbit de la comunitat
autònoma han de 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 del sector públic instrumental
que en depèn, amb la finalitat de garantir-ne la capacitació per
atendre la ciutadania amb qualsevol de les dues llengües
cooficials i per poder emparar-les adequadament en l’actuació
administrativa”. Què passa? Què tampoc no estan d’acord amb
això? És tal el seu tancament que no estan disposats ni a
acceptar aquest precepte que fonamenta, que pretén que es
conegui i fomenti el coneixement de la nostra llengua, per
garantir que els ciutadans puguin ser atesos en qualsevol de les
llengües oficials. Pareix que han presentat esmenes de supressió
sense llegir els articles que volien suprimir, perquè no em crec
que vostès puguin estar en contra d’això.

Tampoc no entenem que vulguin suprimir l’apartat 8, que
diu “facilitar als ciutadans l’exercici del dret d’utilitzar les
llengües cooficials en les relacions amb l’administració
autonòmica”. Què passa amb això, quin problema tenen? No es
pot facilitar l’ús de les dues llengües, únicament s’ha de facilitar
l’ús d’una llengua? Doncs, això demostra que els que són fora
de l’ordre constitucional són vostès, Sra. Costa i Sr. Nel Martí,
i no nosaltres; això demostra que vostès no acompleixen ni
volen complir l’Estatut d’Autonomia, vostès estan a un
posicionament massa radical en aquesta qüestió i s’ho haurien
de replantejar. Insistesc, la sentència del Tribunal
Constitucional del 2010 té un manament ben clar.

I tampoc no entenem que no estigui d’acord amb l’apartat
10, on es diu que les administracions públiques de la comunitat
autònoma han de posar els mitjans necessaris per poder garantir
l’atenció a la ciutadania amb la llengua cooficial de les Illes
Balears, amb la llengua que demanin els ciutadans, tampoc no
estan d’acord, per tant, en aquest punt. Doncs també s’haurien
de fer mirar per què estan en contra d’aquests preceptes que són
preceptes que van en contra directament dels drets lingüístics
que tenen tots els ciutadans de la nostra comunitat autònoma i
que, a més a més, són el bessó fonamental de l’article 4 i de
l’article 14 de l’Estatut d’Autonomia.

Amb tota sinceritat, crec que s’haurien de plantejar fer un
pensament i retirar aquests preceptes concrets.

De l’apartat 9 del projecte de llei no els diré res, és el seu
dret, com no podia ser d’una altra manera, de presentar aquesta
esmena de supressió, però sí que defensaré la conveniència que
el català sigui un mèrit i no un requisit per accedir a la funció
pública, així com dels avantatges que es deriven d’aquest
precepte; pensam que l’acreditació del coneixement de la nostra
llengua ha de ser incentivada i no imposada, sempre tenint
present el que estableix la sentència del Tribunal Suprem, de 8
de març del 1999, que va recollir els criteris sobre els efectes de
la cooficialitat, en el sentit que el coneixement de les llengües
cooficials es pot valorar com a mèrit no eliminatori. No obstant
això, pot ser necessari imposar l’acreditació d’un determinat
nivell de coneixement de la llengua pròpia, tal com preveu
aquesta mateixa llei, com a requisit de lloc, per garantir el dret
dels ciutadans a usar-la en els supòsits en què les funcions que
s’han de desenvolupar o la relació directa amb la ciutadania així

ho exigeixin. D’aquesta manera ens asseguram la satisfacció
correcta i plena dels drets lingüístics que es reconeixen als
ciutadans a l’àmbit territorial de les Illes Balears, mitjançant la
capacitació lingüística del personal de l’administració pública,
i que es recull en el subapartat 2 de l’apartat 9 de l’article únic
en forma d’excepcions de la regla general.

Cal destacar que la immensa majoria de persones que fan
feina i que accedeixen a la funció pública de la comunitat
autònoma són ciutadans de les Illes Balears i podem afirmar que
també la gran majoria del personal que fa feina al servei de
l’administració pública de la comunitat autònoma té certificats
de coneixement de català que li permeten atendre els drets
lingüístics de la ciutadania.

També s’ha de recordar que, com a conseqüència de
l’aprovació del Decret 92/97, que regula l’ensenyament en
llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, en els centres
docents no universitaris, l’alumnat que acaba l’educació
secundària i el que acaba el batxillerat amb un determinat
nombre d’hores de català tenen uns coneixements de català
equiparables als certificats B1, C2 o C1. Per tant, podem
afirmar que el procés educatiu de les Illes Balears garanteix un
elevat nombre de possibles treballadors públics de
l’administració que poden assegurar el dret de lliure elecció de
llengua cooficial per part de la ciutadania. De tal manera que ja
no és imprescindible exigir com a requisit tenir un determinat
nivell de català.

La situació sociolingüística actual de les nostres illes és ben
diferent de la que ens trobàvem els anys vuitanta i noranta en els
quals no es tenia un coneixement de la llengua pròpia com el
que es té ara. Recordem que l’aprenentatge de la nostra llengua
dins el sistema educatiu es fa a través d’una assignatura
instrumental, com pot ser el castellà o com poden ser les
matemàtiques, això dóna garanties que una vegada que surt del
procés educatiu l’alumne coneix plenament les dues llengües
oficials.

Per una altra banda, consideram ilAlògic que el títol de
coneixement de la llengua catalana puntuï més que qualsevol
dels títols acadèmics que tengui al seu currículum el candidat
per accedir a l’administració pública, mai un doctorat, una
llicenciatura, un màster, el títol que sigui, necessari per al
desenvolupament de qualsevol tasca pública, pot tenir més
valoració que el títol que acredita el coneixement de la nostra
llengua, títol que, per una altra banda, defensam que puntuï com
a mèrit.
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Per una altra banda, pensam que aquell treballador que ve a
les nostres illes per desenvolupar una tasca pública, per la seva
qualificació específica o per la situació excepcional que sigui,
ha de poder venir a fer feina malgrat no conegui la nostra
llengua. Entenem que tota llei autonòmica que posi impediment
que qualsevol ciutadà de l’Estat, per raó de la llengua, no pugui
venir, per tant, a la nostra comunitat, vulnera de manera clara i
flagrant el principi d’igualtat recollit a l’article 14 de la
Constitució Espanyola.

En relació amb la transacció que el Grup Parlamentari
Socialista ens va proposar a la Comissió d’Assumptes
Institucionals, per la qual es proposa que el títol que acredita el
coneixement de la llengua catalana sigui un criteri de desempat
a les oposicions de les administracions de la comunitat
autònoma de les Illes Balears i que aquest criteri de desempat
sigui fixat a la Llei de funció pública, nosaltres entenem que no
és adequat ni és oportú, ja que pensam que és més adequat que
els criteris de desempat siguin fixats a les bases de cada una de
les convocatòries, perquè cada oposició té unes característiques
pròpies, aquestes són regulades no des de l’àmbit legal sinó a
les seves respectives bases i per tant pensam que s’ha de deixar
dins aquest àmbit, dins l’àmbit de les bases de cada una de les
convocatòries aspectes com aquest que debatem. Podem tenir
casos on el títol de català pugui ser un criteri de desempat pel
lloc de feina que s’ha de cobrir, però ens podem trobar altres
supòsits en els quals siguin més adequats altres criteris, com
tenir una determinada llicenciatura, un determinat grau, un
determinat estudi, una determinada qualificació; en definitiva,
pensam que ha de ser cada una de les bases específiques de cada
convocatòria les que han de regular aquesta qüestió.

Vostès han parlat també del terme Mahón-Maó, i ha parlat
la Sra. Costa d’aquesta polèmica. Miri, a l’any 2003-2007, la
legislatura 2003-2007, a l’Ajuntament de Maó governaven
vostès i varen ser vostès els que varen llevar l’hac de Mahón de
forma directa, per tant, jo no sé, vostès ara venen i ens diuen ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... que era Maó, sense hac, de tota la vida; no, de tota la vida no,
des que ho varen fer vostès, des que ho varen fer vostès, no des
de tota la vida. Per tant, també hem de ser seriosos i rigorosos.

Nosaltres no parlam d’això, el nostre debat va més enllà, el
nostre debat és donar possibilitats, no és imposar, vostès estan
equivocats, nosaltres no imposam a ningú, nosaltres donam
opcions, que és això pel que vostès tremolen, cada vegada que
aquí el Partit Popular dóna llibertats vostès tremolen. I
sincerament, nosaltres pensam que és el més adequat per a una
comunitat autònoma lliure on hi ha dues llengües, dues cultures;
a més, no únicament hi som nosaltres, som una comunitat
turística, hi ha gent que ve de fora i que s’ha de sentir atreta per
una marca, per una qüestió publicitària, i s’ha de donar,
evidentment, opció també a aquesta possibilitat, si és que el
municipi ho considera.

Per tant, el Partit Popular no ataca cap llengua, tot el
contrari, defensa les llengües cooficials, estima la llengua pròpia
i estima la llengua pròpia defensant que el seu coneixement
sigui un mèrit i puntuï com a mèrit, cosa que no passa amb la
llengua castellana. Per tant, donam suport a altres mesures de
normalització lingüística, però des de la llibertat, des del mèrit
i des de l’incentiu ...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, si són tan amables. Gràcies.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

No s’enfadin, no s’enfadin perquè, escolti, han de respectar
l’opinió d’un altre grup parlamentari, sí, però bé, però vostès
han de tenir respecte, comencin per tenir respecte a un altre
company o a un adversari polític, perquè si no, clar ...

(Remor de veus)

El Partit Popular, per tant, el que fa és apostar per l’equilibri
de les llengües cooficials, aposta per la normalitat lingüística de
la nostra societat, aposta perquè l’administració sigui el reflex
de la nostra societat i, en definitiva, el Partit Popular estima la
seva llengua i la seva cultura, si cal, si cal més que vostès.

Mirin, al Partit Popular, i ho hem dit en moltes ocasions, li
agrada la paraula llibertat, li agrada la paraula normalitat, li
agrada la paraula convivència; nosaltres defensam aquests
termes, nosaltres defensam adequar el nostre ordenament jurídic
a l’Estatut d’Autonomia, que diu just el que nosaltres defensam
avui amb la Llei de funció pública, i defensam també les
sentències i per tant les interpretacions del Tribunal
Constitucional que s’han d’observar i que s’han de seguir per
vetllar per l’ordre constitucional del nostre país.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Rubio. Torn de rèplica del Sr. Nel Martí,
quan vulgui.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Maó és Maó i Palma és Palma
i és així perquè ho diu la Universitat de les Illes Balears.

(Remor de veus)

I és així perquè hi ha unes normes que, per cert, va bé
recordar-ho ara, unes normes que foren presidides, del 1913, per
dos criteris: el fonèticodialectal i l’etimològic, amb preferència
pel primer criteri per tal de salvar la universalitat i la unitat de
la llengua catalana. I és que en el fons la modificació dels
criteris toponímics no només qüestiona les normes del 1913 i el
valor d’una llengua, sinó que també qüestiona la unitat de la
llengua catalana. Açò és el que realment vostès no volen saber
i per açò vostès no volen consultar, ni saber què pensen aquells
que cada dia es dediquen, des del rigor i des de l’anàlisi
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històrica, lingüística, científica saber quin és el criteri més
adequat a cada cas. Maó és Maó.

Sr. Rubio, sí, és ver, moltes de les nostres esmenes són de
supressió, perquè volem recuperar el consens del 1983, aquell
és l’espai d’inici, d’elaboració si es vol, d’un nou pacte social
i de convivència, però aquell és l’espai, no el que vostès ens
proposen.

I una de les esmenes, a part de les de supressió, és de
substitució, en el sentit que ja he explicat i que voldria acabar
d’explicar, que és el del projecte igualitari i normalitzador.
L’Estatut d’Autonomia en allò que vostès no han canviat, ni
canviaran, i diu a l’exposició de motius, parla de dues llengües
del mateix rang, aquesta és la nostra proposta, que cal fer
possible modificant, creim, el que faci falta, la Llei de
normalització lingüística, l’Estatut d’Autonomia amb la llei
actual, amb la llei avui actual, el requisit per accedir a la funció
pública venia en certa manera a contrarestar els efectes de la
manca del deure a la Constitució Espanyola i a l’Estatut
d’Autonomia. Nosaltres deim que el coneixement del castellà i
del català, les dues llengües oficials, ha de formar part de les
competències inexcusables de qualsevol treballador de
l’administració pública de les Illes Balears.

I vist el que hem vist, proposam recuperar el debat,
proposam recuperar el projecte de la igualtat jurídica en drets i
deures i el projecte normalitzador de la llengua catalana. Val la
pena recordar, en aquest sentit, que aquest debat ja va existir en
aquesta cambra amb la reforma de l’Estatut del 2007 i aleshores
no es va incloure l’equiparació lingüística, pel que fa referència
al deure de conèixer català, perquè els grups, Partit Popular i
Partit Socialista, van rebutjar aquesta possibilitat. És per açò
que ara torn insistir, convidam tots els grups, també el Grup
Popular, el Grup Socialista sense cap dubte, i els diputats no
adscrits, a afegir-se a aquest projecte, l’única opció vàlida per
recuperar una situació d’igualtat jurídica i una situació de
normalització. Reclamam, per tant, els mateixos drets
lingüístics, després de 25 anys d’autogovern açò hauria de ser
possible, en qualsevol cas és necessari, ja que és l’única manera
que els catalanoparlants podem accedir, poden accedir a tenir
els mateixos drets que els no catalanoparlants, i que la llengua
catalana recuperi el camí de la recuperació i normalització com
a llengua necessària.

Des del nostre punt de vista, aquesta és la lectura que s’ha
de fer de les més de 12.000 alAlegacions que s’han presentat a la
modificació de la Llei de funció pública, i és que els ciutadans
de les illes volen que el català tengui el mateix rang, el mateix
estatus que la llengua castellana, que se solucioni la desigualtat
jurídica entre les dues llengües oficials, tractades de forma
desigual per la Constitució i l’Estatut. Aquesta és la nostra
proposta, igualtat jurídica, igualtat lingüística, que no
s’aconsegueix eliminant el requisit del català sinó protegint la
llengua dels ciutadans de les Illes Balears.

Aquesta proposta és constitucional, nosaltres ho creim així,
així ho va deixar clar el Tribunal Constitucional a la seva
sentència quan parla de l’Estatut de Catalunya, avalant que no
hi pot haver cap llengua preferent d’una sobre l’altra; és a dir,
el castellà no pot ser preferent respecte del català i per tant si el
castellà és obligatori per accedir a l’administració pública també
ho ha de ser el català. No és desigualtat en l’accés a la funció
pública que sigui sempre imprescindible conèixer una llengua
oficial i l’altra només excepcionalment, només per a aquelles
oficines i aquelles taules on dalt posi “atenció al públic”; és que
un treballador públic no està permanentment en atenció al
públic?, és que no ho és un treballador social?, no ho és un
policia local?, no estan permanentment en una situació d’atenció
al públic?

La norma que avui es vol aprovar, des del nostre punt de
vista instaura un nou règim polític en què la llengua pròpia no
gaudirà d’una oficialitat amb peu d’igualtat amb la llengua
castellana. És una norma que ens retorna a un buit legal propi
dels primers temps de la transició, ens porta a l’esperit del
franquisme i del seu projecte de genocidi cultural; trenca,
sobretot trenca el consens treballat minuciosament durant molts
anys, més de trenta anys en matèria lingüística, i açò és un luxe
que ni aquesta comunitat ni els ciutadans d’aquestes illes es
poden permetre. Amb una situació com la que tenim avui, parlar
de llengua, ho deia a la meva primera intervenció, és trist; fer-ho
amb els termes actuals és molt trist, però que, a més a més, avui
sigui un dia per arraconar la llengua dels ciutadans d’aquestes
illes és un fet imperdonable.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Martí. Pel Grup Parlamentari Socialista,
la Sra. Pilar Costa.

LA SRA. COSTA I SERRA:

Gràcies, Sr. President. Ja som al tram final de la tramitació
d’aquest projecte de llei de modificació de la Llei de funció
pública, s’han dit aquí coses i no hi vull redundar, però sí que
m’agradaria desmentir coses que s’han dit aquí que no eren
certes, com el manifestat pel portaveu del Grup Popular sobre
el pla de normalització lingüística de l’anterior legislatura; a
això és al que han jugat vostès, Sr. Rubio, a intentar posar por
a la gent, però afortunadament la gent és molt més llesta o molt
més intelAligent del que vostès es pensen; ho han intentat a les
escoles, han intentat que els pares i mares dels alumnes que es
matriculaven per al curs que ve marcassin la casella que volien
tenir la seva educació en castellà, ho han intentat per activa i per
passiva; quan els han posat que no, que volien l’ensenyament en
català, així i tot encara els han enviat crec que ja són dues les
cartes que han enviat per intentar que la gent marqui una altra
casella diferent de la que ha estat la seva voluntat original. Així
és com vostès volen canviar les voluntats de la gent.
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I està bé ara, Sr. Rubio, que el Partit Popular s’ompli la boca
de parlar de la Constitució i de les sentències del Tribunal
Constitucional, però miri, tampoc no ens vendrà aquí a donar
lliçons de compliment o de si ens agrada o no la Constitució,
com a mínim el que li puc dir és que el meu partit, el Partit
Socialista, l’any 77 va votar la Constitució Espanyola, el seu
anterior partit, Alianza Popular, no la va votar, o sigui que no
vengui aquí a donar lliçons ...

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

... de Constitució Espanyola.

Jo no he dit a la meva anterior intervenció que el president
del Consell d’Eivissa no anàs a complir la llei, tot el contrari, el
que he dit és que no utilitzarà la llei i ja ha fet públic que per
accedir a l’administració pública en el cas del Consell d’Eivissa
serà un requisit en tots els casos el coneixement de la llengua
catalana; em vol dir com explica vostè a un ciutadà que per
accedir a un lloc d’arquitecte tècnic al Consell d’Eivissa és un
requisit conèixer el català i per accedir a Sant Josep o al Consell
de Mallorca, que no sé si ho farà també o no, pot ser si no la
Sra. Salom després ens ho aclarirà, no serà un requisit, estant o
no de cara a l’atenció al públic?

I, home, al final sí que ha acabat parlant vostè de programa
electoral, sincerament, s’ha de ser molt agosarat, amb tot el que
estan fent vostès d’incompliments, parlar avui i aquí de
programa electoral, sincerament s’ha de ser molt agosarat o
molt atrevit.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I després parla que tot això realment, tota aquesta
modificació de la Llei de funció pública ho fan vostès per tenir
els millors professionals a l’administració pública. Què passa,
que si un professional o un metge parla en català ja vostès
prejutgen que aquest professional no és bo perquè parla en
català? Això és el que els passa a vostès ...

(Remor de veus)

... el subconscient, com els alAlots, com els infants petits, com el
meu fill que l’altre dia que havia d’anar al dentista, que és el seu
oncle, em deia: mamà, i per què no em veu un dentista de
veritat? A vostès els passa això, que si els professionals parlen
en la nostra llengua es pensen que no seran tan bons.

I clar, també s’ha de ser agosarat ...

(Remor de veus)

... s’ha de ser agosarat parlar avui aquí que tot això es fa per
trobar els millors professionals a l’administració pública; però
si vostès els tracten a potades, els tiren fora de la nostra
administració pública perquè se’n vagin enfora; lleven
complements econòmics als metges; s’han carregat la sanitat
pública i universal; tenen el personal sanitari en peu de guerra,
a no ser que el nou conseller de Salut, a qui aprofit per saludar
i donar la benvinguda, no el tranquilAlitzi; els metges estan a
punt d’objectar i de no aplicar, amb consciència, les normes del
Partit Popular a l’hora de no atendre persones immigrants. I

vostè em diu que tot això es fa en benefici dels empleats
públics?

En educació castiguen el sector educatiu, els lleven
complements; pugen les ràtios a les classes o a les escoles, fins
i tot el conseller d’Educació manifestava aquests dies i advertia
que el començament del curs serà molt dur o molt calent. Per
favor, als professionals públics, als empleats públics no els
cuidin d’aquesta manera, perquè jo no he vist milers i milers de
funcionaris públics o d’empleats públics que tenguin problemes
o que es manifestin per tenir algun problema amb la llengua
catalana, no n’he vist manifestar-se cap ni un; en canvi, sí els he
vist mobilitzar-se i manifestar-se per la política de retall que
aplica el Partit Popular.

No s’han plantejat, senyors del Partit Popular, per què el
president del Consell d’Eivissa diu que no aplicarà que el català
sigui només un mèrit i sí exigirà que sigui un requisit? No han
pensat o no reflexionen per què el diputat, el Sr. Pastor, s’asseu
a aquesta banda de la bancada?

I ja que volen complir tant les sentències, cosa que està molt
bé, per què no es plantegen el mateix rigor a l’hora d’acomplir
una sentència com la que decreta que és incompatible seure’s al
Consell de Govern i tenir una farmàcia alhora? Això no els
preocupa amb el compliment de la legalitat?

(Alguns aplaudiments)

Perquè els ciutadans encara s’ho estan preguntant.

I, Sr. Rubio, ara sí ja acab, Sr. President, ...

EL SR. PRESIDENT:

Sí, per favor.

LA SRA. COSTA I SERRA:

... no utilitzi el nom de la llibertat envà perquè qui a partir d’ara
tendrà menys llibertat i menys drets són els ciutadans que es
veuran privats d’utilitzar la seva llengua a la seva pròpia terra,
tot per obra i gràcia del Partit Popular del Sr. Bauzá.

I per cert, i per acabar, Sr. President, solAlicit que la votació
del text articulat d’aquesta norma sigui per crida, tal i com
contempla l’article 91 del Reglament del Parlament, si ho
solAlicita un dels grups parlamentaris. El meu grup així ho fa, ho
solAlicitam, així que cada diputat pugui donar la cara, ja que no
ho ha fet el Govern de les Illes a l’hora de pronunciar-se en
defensa de la nostra llengua o en contra de la nostra llengua.

Gràcies, Sr. President.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Costa. Sr. Rubio.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Sí, efectivament, Sra. Costa,
la gent no és beneita, efectivament, i com que no és beneita per
això varen canviar de govern i varen decidir que vostès fossin
a l’oposició, efectivament.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

I no varen donar suport al seu pla de normalització
lingüística perquè era un atac flagrant a la llibertat d’aquesta
comunitat autònoma, efectivament la gent no és beneita.

Sra. Costa, no parli de complements dels metges, Sra. Costa,
vostè precisament, del Partit Socialista, no parlin d’això, perquè
ara resulta que el Partit Popular ha d’arreglar els maldecap que
han tengut els metges per la seva culpa, no ens parli, no ens
parli d’això, Sra. Costa.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

I no ens digui, Sra. Costa, que els metges no s’han enfrontat
ni s’han manifestat mai per temes lingüístics en aquesta
comunitat autònoma, perquè sí, sí, es varen manifestar el
conseller socialista de Salut perquè no estaven d’acord amb les
imposicions lingüístiques que es volien fer, per tant no digui
coses que no són certes.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Però miri, Sra. Costa, a nosaltres el que ens preocupa
realment és el to amb el qual vostès defensen aquesta postura i
com vostès condueixen el seu partit polític, aquí a les Illes, als
posicionaments polítics més extremistes i més radicals, sí.

(Remor de veus)

Ens preocupa molt que en el debat de totalitat vostès ens
acusassin, a través de la seva portaveu, de genocides i
d’assassins de la llengua, i es varen quedar tan amples. I que el
dia següent les seves paraules fossin el lema i els titulars de les
pàgines web i d’altres fòrums de les entitats més radicals i més
independentistes de la nostra comunitat autònoma, això és el
que a nosaltres ens preocupa.

(Alguns aplaudiments i petit aldarull)

Ens preocupa que en aquests fòrums tan radicals es penjàs
la foto de cada un dels diputats del Partit Popular dient aquests
són els assassins i vostès no s’hagin desmarcat d’aquestes
acusacions, això és el que realment ens preocupa.

(Alguns aplaudiments, remor de veus i petit aldarull)

I ens preocupa, Sra. Costa, ens preocupa que vostès, que són
un partit d’àmbit nacional, que són un partit que defensa la
Constitució, com vostè diu, l’equilibri de les cultures, l’equilibri
de les llengües, facin aquesta política tan extrema en matèria de
cultura i en matèria de llengua, els únics que volen arraconar

posicionaments lingüístics són vostès, nosaltres volem respecte,
llibertat, equilibri i moderació i és el que defensa el Partit
Popular.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

 I els diré una cosa: vostès són uns hipòcrites, són uns
hipòcrites ...

(Remor de veus)

... sí, són hipòcrites, perquè vostès volen que el català sigui
requisit per a la funció pública i l’argument és que els ciutadans
han de ser atesos en la seva llengua, en la llengua catalana,
pròpia de les Illes Balears, si així ho decideixen; i què passa
amb els polítics? Què passa? Per què no surten vostès aquí i
diuen: a les llistes electorals del Partit Socialista serà requisit el
català i tenir el títol C, si no, no es podrà concórrer a les llistes
electorals?

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Vostès són uns hipòcrites! Són uns hipòcrites! Són uns
hipòcrites! Qui és aquell polític que té més tracte directe amb la
ciutadania? Els regidors, els batles, els consellers dels consells
insulars; per què vostès no defensen que tots els membres dels
seus governs, dels seus ajuntaments, dels consells insulars, dels
seus parlaments, dels seus governs si governen qualque dia,
tendran el títol C o B, o el que considerin? Però com és possible
que facin aquesta interpretació tan ambigua i tan contradictòria?
És a dir, sí, sí, els funcionaris han d’aprendre català, els polítics
no!

(Alguns aplaudiments, remor de veus i aldarull)

I vostès parlen de la Universitat de les Illes Balears,
efectivament òrgan assessor de normalització lingüística, així ho
diu l’Estatut d’Autonomia, i el referent de la normalització
lingüística de les Illes Balears, i precisament la Universitat no
exigeix requisit de català per exercir la docència a la Universitat
de les Illes Balears.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

Per tant, vostès discuteixen aquesta qüestió, vostès faran una
moció o una proposició no de llei instant la Universitat de les
Illes Balears que apliqui aquesta norma, que el català sigui
requisit per poder exercir la docència? Si no ho fan, no entenem
res, si no ho fan, des del Partit Popular no entenem
absolutament res.

Mirin, per acabar el meu discurs i per acabar un poc amb
aquesta qüestió i amb aquesta intervenció, abans s’ha esmentat
la figura de Mossèn Alcover, que jo mateix vaig esmentar el seu
dia; vostè m’ha llegit un text de Mossèn Alcover, jo n’hi vull
llegir un altre, diu: “I que no s’escandalitzin els nostres
mallorquins catalanistes que digui aquí "llengo" i no "llengua",
per això reivindic com a forma absolutament legítima la de
Balears, per més que s’escarrufin certs mallorquins
catalanistes”.

(Remor de veus i petita cridòria)
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“Quan em referesc a la nostra llengua, s’ha d’entendre que
dic això i no una altra. A aquesta llengo que defens, entesa així
me referesc sempre, i no a la modalitat de Barcelona, ni a cap
altra que es parli a Catalunya. Mai he pretès subjectar Mallorca
a Catalunya lingüísticament, mai he volgut esclavitzar ni
endogalar el mallorquí amb el barceloní, el nostre parlar amb el
parlar de Barcelona”.
 

(Remor de veus)

Aquelles paraules en el seu dia...

EL SR. PRESIDENT:

Per favor, per favor, prec silenci!

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

... produïen la mateixa crispació que la que produeix en aquests
moments per la seva part. Miri, aquestes són paraules d’aquell
que és considerat l’apòstol de la llengua, ...

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Per favor.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Aquestes són paraules d’aquell que si aixecàs el cap i
escoltàs els seus posicionaments lingüístics segur que tendria un
disgust.

(Remor de veus i petita cridòria)

Aquestes són les paraules d’aquells que defensam la nostra
llengua, la nostra cultura, les nostres tradicions, però dins un
projecte comú i integrador a tota Espanya, i donar llibertat,
equilibri i respectant tots els ciutadans, així és el Partit Popular.

Moltes gràcies.

(Alguns aplaudiments i remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies.

Sra. Costa, aquesta presidència li vol solAlicitar si aquesta
votació que vostè ha demanat en forma pública, amb l’article
91, basta amb l’articulat, no amb les esmenes?

LA SRA. COSTA I SERRA:

Sí. No.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, idò ara treurem les bolles per saber..., bé, votam
primer les esmenes? Val.

Sí?

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí, president, primer votarem les esmenes pel sistema
electrònic, no? I després, per crida, la votació de la llei?

EL SR. PRESIDENT:

Així mateix.

Bé, en primer lloc, votarem l’esmena del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca RGE núm.
3294/12.

Passam a votar. Votam.

23 vots a favor; 36 en contra; cap abstenció.

A continuació, votarem la resta d’esmenes del Grup
Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca
RGE núm. 3303 ... 

Sí, Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Gràcides, Sr. President, demanaria, si és possible, votació
separada de les esmenes 3302, 3304 i 3296.

EL SR. PRESIDENT:

Perfectament. Per tant, senyores i senyors diputats, ara
passarem a votar aquestes tres esmenes que ha esmentat el Sr.
Pastor, que són la 3302, 3304 i 3296.

Passam a votar. Votam.

24 vots a favor; 35 en contra; cap abstenció.

Ara, senyores i senyors diputats, passam a votar la resta de
les esmenes.

Passam a votar. Votam.

25 vots a favor; 34 en contra; cap abstenció.

Ara passam a votar les esmenes defensades pel Grup
Parlamentari Socialista.

Sí, Sr. Pastor?
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EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President. Demanaria la votació separada de
les esmenes 3675, 3667 i 3668.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, doncs, de les esmenes defensades pel Grup Parlamentari
Socialista, votarem inicialment la 3675, la 3667 i 3668.

Passam a votar. Votam.

24 vots a favor; 35 en contra; cap abstenció.

Ara passam a votar la resta de les esmenes.

Passam a votar. Votam.

25 vots a favor; 34 en contra; cap abstenció.

I ara sí que correspon a la Secretària primera de la Mesa
treure les bolles per saber a partir de quin diputat o diputada
començam les votacions d’una forma pública.

I votarem, de manera conjunta, tot l’articulat, la
denominació del projecte, l’exposició de motius, l’article únic,
les disposicions transitòries primera i segona, la disposició
derogatòria única, les disposicions finals primera, segona,
tercera, quarta i cinquena.

Sra. Secretària Primera?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sr. President. Perdó?

EL SR. PRESIDENT:

Perdó, Sr. Pastor?

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí, gràcies, Sr. President, jo demanaria votació separada de
l’exposició de motius i de l’article únic, punt 2 i punt 4 i punt
10.

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet, si és tan amable, m’ho torni a dir.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Exposició de motius.

EL SR. PRESIDENT:

Exposició de motius.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Article únic, punt 2, punt 4 i punt 10.

EL SR. PRESIDENT:

Perfecte. Bé, en aquest cas farem dues votacions. Ara
continuï, si és tan amable.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sr. President. Començarem amb l’Hble. Diputat Sr.
José María Camps i Buenaventura, número 15.

EL SR. PRESIDENT:

Bé, ja ho hem dit el que es vota. Ho tornaré repetir, perquè
sàpiguen vostès el que votam, però ja ho hem dit.

(Remor de veus)

Votarem, en aquest cas, la denominació del projecte,
l’exposició de motius, perquè aquí ara el Sr. Pastor ha demanat
l’exposició de motius que es voti de forma separada, i votació
també separada de l’article únic, punt 2, 4 i 10.

Per tant, ho farem més fàcil, votarem el que ens ha solAlicitat
el Sr. Pastor, votarem l’exposició de motius i l’article únic, punt
2, 4 i 10, això és el que ara votam. Després votarem la resta,
d’acord?

Torni començar, per favor.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Gràcies, Sr. President.

Hble. Sr. José María Camps i Buenaventura.

EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Jaume Carbonero i Malberti.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Margarita Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Jaime Fernández i Juan.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Óscar Fidalgo i Bestard.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Llorenç Galmés i Verger.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Miguel Ángel Jerez i Juan.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Lluís Maicas i Socías.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. María Virtudes Marí i Ferrer.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Gabriel José Martí i Ballester.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.

LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Francisco Mercadal i Alabern.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Manuel José Monerris i Barberá.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzman.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Catalina Palau i Costa.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. María Asunción Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Marc Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Maria Salom i Coll.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Fina Santiago i Rodríguez.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Alejandro Sanz i Benejam.

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Vicenç Serra i Ferrer.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Santiago Tadeo i Florit.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Josep Torres i Cardona.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Antònia Vallès i Ramis.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Ana María Aguiló i Garcías.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta.

EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. María José Bauzá i Alonso.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Rosa María Bauzá i Colom.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí.
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LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Joan Boned i Roig.

EL SR. BONED I ROIG:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Lourdes Bosch i Acarreta.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Margalida Cabrer i González.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Joana Barceló i Martí.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Eulàlia Llufriu i Esteva.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

No, perdó, Sí. 

Quin embull, perdó, que quedi clar que és un sí, m'he
despistat. Ai, Déu meu!

(Remor de veus i algunes rialles)

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Pere Palau i Torres.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

La votació ha donat aquest resultat: 35 vots a favor, 24 en
contra.

Ara, senyores i senyors diputats, passarem a votar tota la
resta de l’articulat.

Passam a votar. Votam.

(Remor de veus)

Perdó?

Però la resta de l’articulat, ... Tenen raó, tenen raó. Aquesta
presidència els demana disculpes, tenen raó.

Per tant, Sra. Secretària primera, tornam començar la votació
de la resta, que també ho fem públic, d’una forma pública.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Molt bé, començam de nou.

Hble. Sr. José María Camps i Buenaventura.
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EL SR. CAMPS I BUENAVENTURA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Antoni Camps i Casasnovas.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Jaume Carbonero i Malberti.

EL SR. CARBONERO I MALBERTI:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Pilar Costa i Serra.

LA SRA. COSTA I SERRA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Margarita Durán i Cladera.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Jaime Fernández i Juan.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Óscar Fidalgo i Bestard.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Margalida Font i Aguiló.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Llorenç Galmés i Verger.

EL SR. GALMÉS I VERGER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Miguel Ángel Jerez i Juan.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Lluís Maicas i Socías.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. María Virtudes Marí i Ferrer.

LA SRA. MARÍ I FERRER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Esperança Marí i Mayans.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Gabriel José Martí i Ballester.

EL SR. MARTÍ I BALLESTER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Nel Martí i Llufriu.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Joana Lluïsa Mascaró i Melià.
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LA SRA. MASCARÓ I MELIÀ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Francisco Mercadal i Alabern.

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Manuel José Monerris i Barberá.

EL SR. MONERRIS I BARBERÁ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Conxa Obrador i Guzman.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Isabel Maria Oliver i Sagreras.

LA SRA. OLIVER I SAGRERAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Catalina Palau i Costa.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Antoni Pastor i Cabrer.

EL SR. PASTOR I CABRER:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. María Asunción Pons i Fullana.

LA SRA. PONS I FULLANA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Marc Pons i Pons.

EL SR. PONS I PONS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Margarita Prohens i Rigo.

LA SRA. PROHENS I RIGO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Cristina Rita i Larrucea.

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Fernando Rubio i Aguiló.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Maria Salom i Coll.

LA SRA. SALOM I COLL:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Fina Santiago i Rodríguez.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Alejandro Sanz i Benejam.



DIARI DE SESSIONS DEL PLE / Núm. 44 / 17 de juliol del 2012 1929

 

EL SR. SANZ I BENEJAM:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Margalida Serra i Cabanellas.

LA SRA. SERRA I CABANELLAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Vicenç Serra i Ferrer.

EL SR. SERRA I FERRER:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Misericòrdia Sugrañes i Barenys.

LA SRA. SUGRAÑES I BARENYS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Santiago Tadeo i Florit.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Xico Tarrés i Marí.

EL SR. TARRÉS I MARÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Vicenç Thomàs i Mulet.

EL SR. THOMÀS I MULET:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Carolina Torres i Cabañero.

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Josep Torres i Cardona.

EL SR. TORRES I CARDONA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Antònia Vallès i Ramis.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Carlos Luis Veramendi i Mestre.

EL SR. VERAMENDI I MESTRE:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Lourdes Aguiló i Bennàsar.

LA SRA. AGUILÓ I BENNÀSAR:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Ana María Aguiló i Garcías.

LA SRA. AGUILÓ I GARCÍAS:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Antoni Alorda i Vilarrubias.

EL SR. ALORDA I VILARRUBIAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Francesca Lluch Armengol i Socías.

LA SRA. ARMENGOL I SOCÍAS:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Gabriel Barceló i Milta.
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EL SR. BARCELÓ I MILTA:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. María José Bauzá i Alonso.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Rosa María Bauzá i Colom.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Joan Boned i Roig.

EL SR. BONED I ROIG:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet.

EL SR. BONET I BONET:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Damià Borràs i Barber.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Lourdes Bosch i Acarreta.

LA SRA. BOSCH I ACARRETA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Margalida Cabrer i González.

LA SRA. CABRER I GONZÁLEZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. José Ramón Bauzá i Díaz.

EL SR. BAUZÁ I DÍAZ:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Joana Barceló i Martí.

LA SRA. BARCELÓ I MARTÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sra. Eulàlia Llufriu i Esteva.

LA SRA. LLUFRIU I ESTEVA:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Antoni Diéguez i Seguí.

EL SR. DIÉGUEZ I SEGUÍ:

No.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Pere Palau i Torres.

EL SR. PALAU I TORRES:

Sí.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Hble. Sr. Pere Rotger i Llabrés.

EL SR. ROTGER I LLABRÉS:

Sí.

EL SR. PRESIDENT:

Vots a favor, 34; 25 en contra.

Per tant, es faculten els Serveis Jurídics de la cambra per fer
les correccions i modificacions tècniques necessàries per tal que
la llei en qüestió tengui una redacció coherent.
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Una vegada esgotat el debat i les votacions, aquesta
presidència proclama aprovada la Llei de modificació de la Llei
3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la comunitat
autònoma de les Illes Balears.

(Aplaudiments)

Sí, Sra. Font, per què em demana la paraula?

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Sí, Sr. President, és una qüestió d’ordre. Amb tot el respecte
i basant-me en l’article 96 del Reglament, deman la paraula
molt breument per explicar el sentit del meu vot.

EL SR. PRESIDENT:

Sra. Font.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Si?

EL SR. PRESIDENT:

L’explicació del vot es regula a l’article 96 del Reglament,
de la lectura d’aquest article i dels diferents supòsits que es
regulen es constata que l’explicació de vot només pot ser
exercida pels grups parlamentaris, atès que vostè no forma part
de cap grup parlamentari em sap molt de greu, però no pot
intervenir per explicar el seu vot.

LA SRA. FONT I AGUILÓ:

Bé, simplement demanaria, he escoltat moltes vegades la
paraula respecte en aquesta cambra i demanaria el mateix
respecte per a aquesta diputada.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats, si els sembla bé, començaríem
de nou la sessió a les quatre, són les dues i mitja, a les quatre.
Va bé a tothom?

Doncs, a les quatre.
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