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EL SR. PRESIDENT:

Muy buenos días a todos, si os parece podemos iniciar la

sesión del día de hoy. En primer luga,r pediría si se producen

substituciones.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Sí, Isabel Busquets substitueix David Abril.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Manel Martí substitueix Patrícia Font.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Carlos Saura substitueix Montse Seijas.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Josep Melià substitueix Jaume Font.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

I Xavier Pericay substitueix Sílvia Tur.

EL SR. PRESIDENT: 

Perfecto, muchas gracias. 

Elaboració del dictamen de la Proposició de llei RGE

núm. 10274/15, presentada pels Grups Parlamentaris

Socialista, Podem Illes Balears, MÉS per Mallorca, MÉS

per Menorca i Mixt, Gent per Formentera, de modificació

de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la funció pública de la

comunitat autònoma de les Illes Balears, amb mesures de

recuperació i foment de l’ús del català en l’àmbit de la

funció pública.

El orden del día de hoy consiste en dictaminar la

Proposición de ley RGE núm. 10274/15, de los Grupos

Parlamentarios Socialista, Podemos Illes Balears, MÉS por

Mallorca, MÉS por Menorca y Grupo Mixto, Gent por

Formentera, de modificación de la Ley 3/2007, de 27 de marzo,

de la función pública de la comunidad autónoma de les Illes

Balears con medidas de recuperación y fomento del uso del

catalán en el ámbito de la función pública.

 Para defender las... per defensar les esmenes el Grup

Parlamentari El Pi PROPOSTA PER LES ILLES BALEARS

RGE núm. 1903/16, 1904/16 i 1905/16 tiene la palabra el Hble.

Sr. Diputado Josep Melià, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Breument, el nostre grup

parlamentari va presentar tres esmenes a aquesta iniciativa

legislativa, les nostres esmenes estaven relacionades amb la

voluntat de recollir els acords de la Comissió Bilateral Govern

de l’Estat-Govern de la comunitat autònoma en relació amb un

possible conflicte d’inconstitucionalitat d’alguns preceptes del

Decret Llei 2/2013. Com que aquests acords, publicats al

butlletí, el 10 d’abril... al Butlletí Oficial de les Illes Balears, el

10 d’abril de 2014, encara no s’han incorporat al text legal,

consideràvem pertinent que s’incorporassin a la primera

modificació que es fes d’aquesta llei de funció pública.

Dues de les tres esmenes que presentam són una

reproducció textual, és l’acta... o gairebé és l’acta dels acords

de la comissió bilateral.

Hi ha una altra esmena que és la primera en número, la

1903, que varia un poc el text de la comissió bilateral i el varia

per una raó fonamental, perquè tenim la voluntat que es

resolgui un dels problemes que tenen els ajuntaments, sobretot

els ajuntaments..., la immensa majoria dels ajuntaments de les

Illes Balears que no tenen molts de funcionaris en els mateixos

grups o subgrups, en les mateixes escales i que, per tant, per

cobrir places en comissió de serveis amb funcionaris de carrera

de la mateixa administració, del mateix ajuntament, tenen

dificultats jurídiques i dificultats legals.

Per tant, la nostra intenció és que es puguin cobrir en

comissió de serveis amb personal funcionari que tengui els

títols acreditatius de la plaça, però que no hagi d’estar

necessàriament en el mateix grup o subgrup perquè això a

aquest ajuntaments no es dóna i per tant no es poden cobrir en

comissions de serveis, i això crea un problema de flexibilitat i

un problema de capacitat de gestió i de capacitat de cobrir

aquestes places, diguem, de més alt nivell, de nivell tècnic

sobretot, que provoca dificultats a l’hora de l’eficiència

administrativa. Per tant, aquestes són les nostres esmenes, molt

simplement.

En relació amb..., ja per posicionar-nos en relació amb les

esmenes de Ciutadans, hi votarem en contra perquè van en el

sentit de contradir la intenció d’aquesta iniciativa legislativa

que al final és, sobretot, tornar convertir la llengua pròpia de

les Illes Balears en un requisit per a l’accés a la funció pública.

Per tant, nosaltres com que estam d’acord amb aquesta

intencionalitat de la iniciativa legislativa, li vàrem donar suport

al debat que es va produir al plenari, evidentment ens

mantindrem, per coherència, en la nostra postura i per tant,

rebutjarem aquestes esmenes de Ciutadans.

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Para defender las enmiendas

del Grupo Parlamentario Mixto, Ciutadans, RGE núm. de la

1946/16 a la 1962/16 tiene la palabra el Hble. Diputado Xavier

Pericay, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. PERICAY Y HOSTA:

Muchas gracias, presidente. Bon dia a tothom, Ciutadans

ha presentat, com saben, un seguit d’esmenes a aquesta

proposició de llei, de modificació de la Llei de funció pública,

són les esmenes que es corresponen de fet a la nostra esmena a

la totalitat, que ja vàrem presentar en el seu moment al plenari

i, bàsicament, responen al fet que nosaltres consideram que el

català no ha de ser un requisit per a l’accés a l’administració,

sinó que ha de ser, en tot cas, un mèrit, que ha de ser un requisit
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en determinats llocs de feina ben, diguem, delimitats, i que, des

d’aquest punt de vista, òbviament, no podem estar d’acord amb

el sentit d’aquesta proposició de llei.

Les nostres esmenes, de fet, són molt bones d’entendre ja

que, a part d’alguna petita modificació en la redacció, són

esmenes que restitueixen la modificació de l’any 2012

d’aquests mateixos capítols de la Llei de funció pública, i des

d’aquest punt de vista totes estan entrellaçades i constitueixen

un tot; és a dir, no són tant esmenes puntuals a determinats

articles com un seguit conjunt d’esmenes que tenen totes un

mateix sentit.

Des del punt de vista de la seva fonamentació i tal com ja

vaig indicar també en el debat de totalitat, aquestes esmenes

tenen també, com a base legal, la sentència de l’any 2013 del

recurs d’inconstitucionalitat, la sentència del Tribunal

Constitucional, atenent la constitucionalitat de les

modificacions fetes l’any 2012. Per tant, des d’aquest punt de

vista, amb un fonament també jurídic que el sosté, i que està

basat també en una altra sentència del Constitucional per la

qual el concepte de llengua pròpia no equival a llengua

preferent i, des d’aquest punt de vista doncs, diguem, la

proposta presentada és una proposta que té també la seva

fonamentació.

I res més. Respecte de les esmenes presentades per El Pi

manifest que m’abstindré, és a dir, ens abstindrem com a Grup

Mixt. Ciutadans, i això és tot.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Ahora pasaremos al turno, a

las intervenciones de los grupos parlamentarios a favor o en

contra de las enmiendas. Por parte del Grupo Parlamentario

Popular tiene la palabra la Hble. Diputada Sra. Nuria Riera, por

un tiempo de diez minutos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President, bon dia a tothom. Des del Grup

Parlamentari Popular nosaltres, en primer lloc, volem reiterar,

encara que sigui de forma breu, per fixar la posició, que estam

en contra d’aquesta modificació de la Llei de funció pública, un

poc basant-nos en els arguments que ha dit Ciutadans, ja que la

Llei 9/2012 es va fer precisament perquè el català fos un

requisit, un mèrit de forma genèrica per accedir i proveir places

dins l’administració, tot i que, sí es mantenia com a requisit, de

forma excepcional, en funció de les pròpies funcions de cada

lloc de feina, i que a més aquesta llei va ser avalada per les

diferents sentències del Tribunal Constitucional, es va basar en

la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, referida al

Tribunal de Catalunya, on es definia clarament que llengua

pròpia no era llengua preferent, sinó que tenia..., era una

llengua específica del lloc i que havia d’estar amb un

tractament igualitari amb les altres, i sobretot en la sentència

65/2013, que es va dictar precisament en relació amb aquesta

Llei 9/2012, quan els grups parlamentaris o els partits

d’esquerres varen intentar impugnar aquesta llei que fixava el

català com a mèrit. Per tant, la nostra postura evidentment és en

contra d’aquesta modificació.

Dit això, com ja vàrem exposar a més quan es va fer la

presa en consideració de la llei, així com a la ponència, en

relació amb les esmenes que queden vives, en relació amb les

esmenes de Ciutadans, que són de la 1946 a la 1962, votarem

a favor d’aquestes esmenes, perquè reprodueixen realment

l’articulat d’aquesta Llei 9/2012, que, com hem dit, és la llei

que va fer el Govern del Partit Popular, tot i encara que hi ha

qualque canvi de redacció, més que res per termes de tècnica

legislativa de redacció literal, l’esperit és el mateix i és un bloc,

les votam totes a favor perquè, a més, és un bloc que

reprodueix una part d la llei juntament amb una part d’articles

d’altres lleis, com eren la 3/2003 o la Llei de normalització

lingüística del 1986, i perquè, a més, va ser declarada

constitucional, com deia, en base a aquest compromís que tenia

el Grup Popular en el seu programa que el català fos un mèrit

de forma genèrica.

I en relació amb les esmenes d’El Pi, n’hi ha tres, les 1904

i 1905, que les votaríem a favor perquè reprodueixen

exactament l’esperit i la literalitat dels articles que es varen

consensuar a la comissió mixta de discrepàncies, feta entre el

govern del Partit Popular a l’anterior legislatura i el Govern de

l’Estat, sobre temes de mobilitat intraadministrativa i en base

a un decret llei que ja va impulsar més en aquell moment el

govern del nostre partit precisament per afavorir aquesta

mobilitat dels funcionaris i anar modernitzant l’administració.

L’altra esmena, la 1913, ens hi abstendrem perquè no

reprodueix ni la redacció inicial que hi havia a la Llei de

mobilitat, ni tampoc exactament el que es va consensuar a la

comissió de discrepàncies; per tant en principi ens abstendrem.

I finalment he de destacar, a més, que estam a favor en

general d’incorporar aquests articles de mobilitat

intraadministrativa, perquè a més donen raó a allò que vàrem

dir en el moment de presa en consideració de la Llei de funció

pública, que hi ha molts d’aspectes que s’havien de modernitzar

dins la Llei de funció pública, perquè l’Estatut Bàsic de

l’empleat públic es va aprovar l’any 2007, és la Llei 7/2007;

paralAlelament, quan es va fer la Llei 3/2007, que és la de

funció pública global que avui en dia està vigent, però que no

està adaptada aquesta llei 3/2007 a l’EBEP; per tant en aquests

nou anys que han passat seria interessant, convenient i

necessari adaptar molts d’aspectes de la funció pública perquè

els funcionaris, els empleats públics, els laborals, tenguessin un

estatut adaptat, modernitzat a l’actualitat. 

Per tant no només mobilitat administrativa, altres caires,

s’hauria d’haver fet una llei global i adaptar tots aquests

aspectes de la funció pública, en tot cas almenys aquests que

incorporen aquesta situació de mobilitat intraadministrativa que

nosaltres vàrem modernitzar o vàrem incorporar a la llei de

2007, consideram positiu que d’una vegada per totes

s’incorporin a aquesta modificació, encara que sigui de la llei.

Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo Podem

tiene la palabra el Hble. Sr. Carlos Saura, por un tiempo de diez

minutos.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Quant a les esmenes d’El Pi,

n’acceptarem dues, i crec que les acceptaran els grups de la

majoria del pacte; són tres per temes d’inconstitucionalitat,

dues les podem acceptar ara i una quedarà per al Ple, segons

tinc entès.

El Partit Popular presenta una esmena a la totalitat i fa

servir un argument jurídic per intentar amagar que en realitat

està utilitzant..., que en realitat hi ha de fons una ideologia, que

va ser la ideologia dels passats quatre anys, d’intentar carregar-

se el català a les nostres illes. Ahir també ho vàrem veure, del

que és capaç la ideologia; discutíem una llei per protegir la

maternitat, però en realitat el que estaven defensant era una llei

que posava obstacles al dret a l’avortament. Passa exactament

igual amb això: quan s’intenta defensar la igualtat entre dues

llengües el que s’està fent és no reconèixer les diferències i el

punt de partida de les dues llengües, perquè pel mateix

argument es podria dir que en el franquisme hi havia igualtat

entre el català i el castellà; el català es podia xerrar a casa i no

hi havia cap problema, clar.

Crec que la introducció del català a l’administració va servir

perquè aquest pogués d’alguna manera enfrontar-se a la

supremacia del castellà i estar en peu d’igualtat, d’alguna

manera, i que va aconseguir que molta gent l’hagués

d’aprendre, una cosa que ja passa a Catalunya i que no passava

aquí. Jo he vist moltes vegades com nins i nines de fora,

d’altres països, no aprenen el català aquí i sí ho fan a

Catalunya, i això és per unes polítiques molt concretes. El que

hem de tenir en compte és que si hi ha una llengua dominant el

que hem de fer és normalitzar la situació i posar les dues

llengües en peu d’igualtat, i no intentar crear conflictes, que és

el que pareix que va intentar el Sr. Bauzá a l’anterior govern,

com ja va passar a la comunitat valenciana, i és que aquestes

dues comunitats tenen molt a veure amb la situació que va

intentar crear el Partit Popular amb la llengua, d’alguna manera

creant la concepció que la llengua era una qüestió amb la qual

ens havíem d’enfrontar i no una qüestió amb la qual ens havíem

d’unir.

Crec que no hi ha aquest problema al carrer i crec que la

gent pot assumir perfectament que s’ha d’aprendre una llengua

per treballar a l’administració, i és que no és tan difícil; la gent

aprèn alemany, aprèn francès, aprèn altres idiomes i no hi ha

cap problema. En el cas del català, a més, és una llengua molt

semblant al castellà i no entenc aquest problema constant que

tenen amb la llengua, com varen demostrar amb el TIL, com

varen demostrar amb aquesta regressió a l’administració

pública amb el català. Així que, bé, els grups de la majoria

tiram cap endavant, intentam tornar a la normalitat en qüestió

de llengua a l’administració pública a la nostra comunitat

autònoma, i esperam que el Partit Popular i que Ciutadans

reflexionin en el futur i puguin anar de la mà amb nosaltres, ja

dic, en el futur. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Ahora por parte del Grupo

MÉS per Mallorca tiene la palabra la Hble. Diputada Sra.

Isabel Busquets, por un tiempo de diez minutos.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, el que ja hem repetit en

el ple, per descomptat donarem suport a aquesta proposició de

llei perquè crec que el que fa és donar resposta a allò que varen

demanar els ciutadans el passat maig de 2015, que era llevar

d’enmig aquest govern que va ser tan agressiu contra la llengua

catalana per poder tornar a viure amb una certa normalitat, que

no és absoluta, en llengua catalana. Perquè les persones

catalanoparlants tenguin dret a ser ateses en català s’ha d’exigir

que el català sigui un requisit per accedir a la funció pública. 

No donarem suport a les esmenes que ha presentat

Ciutadans, perquè el que fan és perpetuar la persecució contra

la llengua catalana que va perpetuar el govern Bauzá,

simplement no les podem acceptar. Sabem que és una demanda

insistent tant dels ajuntaments, dels consells, de les empreses

del sector públic, que necessiten obrir borsins de feina i oferir

llocs a l’administració i necessiten que aquesta llei estigui en

marxa, per això hem fet aquesta modificació parcial de la Llei

de funció pública. 

I després per altra banda tenim les esmenes que presenta El

Pi, que demanarem votació separada: votarem a favor de la

1904 i de la 1905, per allò que fan front a aquest recurs

d’inconstitucionalitat que hi havia i que s’havia tractat a la

comissió bilateral, i mantendrem viva..., votarem en contra de

la 1903 per tal de tenir un poc més de temps per negociar la

transacció. 

I així i tot també vull fer una reivindicació: crec que no ens

d’aturar en aquesta llei de funció pública, perquè aquesta llei el

que fa és planificar l’accés..., o sigui, parla sobre l’accés o la

mobilitat del funcionariat, però el que hem de treballar també

per tirar encara més endavant són mesures per fomentar-ne l’ús

a l’administració.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Ahora por parte del Grupo

Parlamentario MÉS per Menorca tiene la palabra el Hble. Sr.

Nel Martí, por un tiempo de diez minutos.

EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Moltes gràcies, Sr. President. Ja s’ha dit jo diria que

pràcticament tot, però sí que vull deixar constància del nostre

posicionament, que és molt clar. Per a nosaltres avui és una

passa més en aquest punt i final d’una època fosca per a la

llengua catalana, en la qual es va pretendre rebaixar els efectes

de llengua oficial i de llengua pròpia a les Illes Balears. En

aquest sentit, per tant, és lògic que rebutjarem les esmenes

presentades per Ciutadans, que el que pretenen és recuperar el

text aprovat el 2012, promogut pel Partit Popular, i no
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rebutjarem les nou esmenes del Partit Popular perquè el Partit

Popular, tot i demanar, doncs, una ampliació de termini per

presentar esmenes, finalment no n’ha presentades, supòs que ho

devia tenir molt clar que ja Ciutadans li havia fet la feina, però

bé, en qualsevol cas, queda clara quina és la postura per part de

Ciutadans i per part del Partit Popular i quina és la postura dels

que impulsam aquesta proposició de llei. 

Efectivament, el nostre grup pensa que una llengua oficial

a una comunitat autònoma ha de ser també una llengua oficial

a l’administració pública d’aquella comunitat autònoma, i açò

vol dir que sigui un requisit. Així ho és per a la resta... així ho

és també per a la llengua castellana, la llengua castellana, com

a llengua oficial, és un requisit a l’administració pública i ho és

a l’administració pública de les Illes Balears, i el català, com a

llengua oficial de les Illes Balears, és també llengua oficial a

l’administració pública i ho ha de ser per accedir a aquesta

administració, ha de ser un requisit.

Demanam igualtat jurídica, volem que la llengua catalana

i la llengua castellana siguin tractades, pel que fa a l’oficialitat,

de la mateixa manera. Amb un plus, amb un plus afegit, la

llengua catalana, a més de ser una llengua oficial, l’oficial en

aquesta comunitat autònoma, és també llengua pròpia. I

efectivament, el nostre grup considera que l’efecte, la

qualificació, la consideració de pròpia ha de tenir efectes

jurídics. El Tribunal Constitucional podrà dir que no ha de ser

una llengua preferent respecte de la castellana, però nosaltres

pensam que algun efecte jurídic ha de tenir, de tracte

preeminent, que doni sentit a allò que encomanen tant l’Estatut

com la Llei de normalització lingüística que els poders públics

han de ser actius amb la recuperació i amb la normalització

lingüística de la llengua catalana. 

En aquest sentit, per tant, crec que la diferència, la distància

de posicionament és molt clara, és molt clara respecte de quin

paper ha de tenir la llengua catalana d’aquesta comunitat

autònoma, que és la llengua pròpia i la llengua oficial a les Illes

Balears. 

Quant a les esmenes presentades per El Pi coincidim

totalment que, efectivament, els acords de la comissió bilateral

per evitar un recurs d’inconstitucionalitat s’havien de tramitar,

el curiós és que ho hagin de fer els grups que donen suport al

Govern, que ho hagin de fer aquesta nova majoria i no ho

hagués fet doncs qui va crear aquesta situació; és a dir, el 2012

és el Partit Popular qui du endavant aquesta modificació,

aquesta comissió bilateral es genera arran d’aquella

modificació, arriba a un acord el Govern del Partit Popular amb

l’Estat, per resoldre aquells advertiments, però no els tramita.

Avui els ho hem de solucionar, avui els grups de la majoria

solucionarem allò que el Partit Popular va deixar passar

mantenint durant massa temps una situació d’una llei amb

articles reconegudament, reconegudament, diguem-ne no

constitucionals, amb advertiments d’inconstitucionalitat. Ho

sabíem, ho sabíem, i aquesta és la seguretat jurídica que va

voler mantenir el Partit Popular. 

Bé, nosaltres en aquest cas, efectivament, creim que en

aquest moment que es modifica la llei crec que és d’obligació

que aquells advertiments, aquells acords es recullin i

s’introdueixin. Ja s’ha dit, donarem suport, per tant, a dues de

les esmenes d’El Pi, la 1904 i la 1905. La 1903 també és

voluntat de donar-li suport, necessitam més temps per poder

pactar aquest text, per transaccionar, però que va en la mateixa

línia, el mateix esperit, és a dir, aquells acords s’han

d’incorporar, creim que és el millor per donar garanties i

seguretat jurídica, creim que és la nostra obligació i, atès que

fem una modificació de la Llei de funció pública, era obligat

que s’incorporessin, tot i que no tenen coherència, diguéssim,

amb l’objectiu inicial de la modificació, però creim que és

responsabilitat nostra fer-ho així i així ho considerarem.

En qualsevol cas, crec que l’important al final d’avui és que

ens ha dut molta feina, però al final recuperam un temps perdut

des del 2012 en tot el que fa a la promoció i a l’ús de la llengua

catalana, que necessita que les administracions i els poders

públics la cuidin, hi siguin darrera i facin que sigui una llengua

considerada i tractada i utilitzada de forma normal, sobretot per

l’administració, i instant també, promovent també que aquest

ús normal sigui una realitat també social. I per a açò s’ha de

tenir convenciment, i està clar que el Partit Popular en el

govern anterior aquest convenciment no el tenia, la política

lingüística a favor del català va ser zero i els instruments

jurídics en contra del català varen ser cent, i en aquesta

situació, lògicament, era molt difícil que una llengua pugui

conviure amb una certa normalitat. Nosaltres el que volem és

recuperar aquesta normalitat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Por parte del Grupo

Parlamentario Socialista tiene la palabra la Hble. Sra. María

José Camps, per un tiempo de diez minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Moltes gràcies, president. Efectivament, i no vull ser

reiterativa, però en qualsevol cas ja es va exposar pel meu

grups parlamentari en el debat que hi va haver en plenari sobre

la presa en consideració d’aquesta llei, també ho explica així la

seva exposició de motius i en aquest sentit, òbviament, és

defensar aquest atac injustificat que va sofrir la nostra llengua

pròpia, que és el català, en l’anterior legislatura. Per tant,

efectivament, sí, s’ha d’incorporar com a requisit i no com a

mèrit en el tema que ara ens pertoca, que és el de funció

pública.

En aquest sentit, i per aquest motiu, òbviament s’han de

rebutjar totes les esmenes que presenta el Grup Parlamentari

Ciutadans, perquè el seu mateix portaveu ja així ho ha

expressat, les esmenes, ha dit, eren senzilles, eren simples, eren

bones d’entendre perquè vénen a restituir la modificació de la

llei que hi va haver el 2012 i, per tant, si vénen a restituir

aquella llei que és, efectivament, l’objecte d’aquesta nova llei,

que és invertir el tractament que es va donar a la nostra llengua,

podríem dir que aquestes esmenes parcials, de fet, són una

esmena a la totalitat, perquè realment vénen a tornar enrere la

situació que es vol modificar amb la llei. Per tant, no necessita

més justificació. En qualsevol cas, en el debat que tenguem en

plenari hi aprofundirem una mica més, però no, no... no hem de
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fer més argument en aquest sentit perquè, efectivament, bé,

aniria en contra de la pròpia proposició de llei. 

Quant a les tres esmenes presentades pel Grup Parlamentari

El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, efectivament, també les

esmenes 1904 i 1905 s’aproven sense cap tipus de problema. Sí

que la 1904 no reprodueix textualment tot el text previst a la

comissió bilateral, perquè, i seré una mica primmirada en

aquest punt, però a l’apartat primer de la nova redacció de

l’article 82 bis, ja al final, diu, “... mitjançant una convocatòria

de comissió de serveis ordinària voluntària...”, l’esmena diu,

“... i sigui urgent que es proveeixi”, doncs, a la comissió

bilateral després de “serveis ordinària voluntària” diu “...

prevista en els apartats primer i segon de l’article 82". Si no hi

tengués inconvenient el portaveu del grup proposant d’aquesta

esmena, ens agradaria afegir-ho, més que res per la coherència

que tendria, que és traslladar el text de la comissió bilateral a

la llei. 

I quant a l’esmena 1903, ja ho han dit també els portaveus

que m’han precedit, realment no és un trasllat textual d’aquests

acords de la comissió bilateral, sinó que ve a modificar una

mica, entenem, amb un esperit raonable pel problema que es

dóna, idò, a les administracions més petites, com poden ser els

ajuntaments, a l’hora d’ocupar aquests llocs de feina en

subgrups o grups o categories professionals diferents. Podríem

pensar que aquesta situació la resol l’article 82 bis, però

realment hi podria haver matisos a discutir. Per tant, sí que ens

reservaríem, ara mateix la votaríem en contra perquè no recull

el text literal dels acords de la comissió bilateral, però en

qualsevol cas a plenari ja decidiríem si es pot realment

transaccionar o no, que crec que valdria la pena. Com a mínim

intentar-ho.

I recollint també una mica el que ha dit el portaveu de MÉS

per Menorca, la modificació d’aquesta llei és molt puntual,

únicament amb el requisit del català, però sí que val la pena, ja

que és la primera modificació que es fa, incorporar aquestes

directrius o aquests acords realment obligatoris que provenen

d’aquesta comissió bilateral, per evitar aquesta possible

inconstitucionalitat que podria tenir la modificació que es va fer

el 2012, i essent aquesta comissió bilateral del 2014 entenem

que, efectivament, ja hauria d’haver estat incorporat, no es va

fer així per l’anterior govern i ara, idò, amb aquesta

responsabilitat que hem d’assumir, és necessari incorporar-ho.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputado. Ahora en turno de réplica

tiene la palabra el Grupo parlamentario El Pi PROPOSTA PER

LES ILLES, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Gràcies, Sr. President. Només per dir que acceptam la

transacció a l’esmena 1904 que ens ha ofert la portaveu del

Grup Parlamentari Socialista.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sr. Diputado. Y por un tiempo de cinco

minutos, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Mixto,

Ciutadans.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Res, també únicament, en

aquest cas, per agrair al Partit Popular el suport que dóna a les

nostres esmenes, que en gran part evidentment són seves, i des

d’aquest punt de vista, és un acte de coherència, però no deixa

d’haver-hi aquest agraïment per part nostra.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Y ahora en turno de contraréplica tiene la

palabra la Sra. Núria Riera, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. RIERA I MARTOS:

Gràcies, Sr. President. Únicament afegir que nosaltres, en

relació amb la transacció que s’ofereix a la 1904, també hi

estam d’acord, com que havíem dit que votaríem a favor de la

1904 i 1905, la votarem a favor amb aquesta transacció que

suposa afegir l’article 82, aquesta referència, les dues, la 1904

i 1905.

La 1903 és a la que ens abstendrem i mantenim la postura

de l’abstenció, perquè la redacció no és literal, ni de la llei, ni

de l’acord de la discrepància. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por parte del Grupo

Parlamentario Podem Illes Balears tiene la palabra el Sr. Carlos

Saura, por un tiempo de cinco minutos.

EL SR. SAURA I LEÓN:

No faré ús el torn de paraula. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario MÉS

por Mallorca, tiene la palabra el Sr. Nel Mar..., eh, la Sra.

Busquets, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. BUSQUETS I HIDALGO:

Això de ser illes germanes... Jo tampoc no faré ús..., només

manifestar que també votarem a favor, fins i tot amb aquesta

transacció que s’ha proposat.

I res més a afegir, ja n’hem parlat molt.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Y por parte del Grupo

Parlamentario MÉS por Menorca tiene la palabra el Sr. Nel

Martí, por un tiempo de cinco minutos.
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EL SR. MARTÍ I LLUFRIU:

Sí, només perquè quedi clar també, que donam suport a les

dues esmenes d’El Pi, 1904 i 1905, i la 1904 amb la transacció

a què ja s’ha fet esment i que crec que el que intenta és

simplement recuperar el text original acordat a la comissió

bilateral.

Per tant, en aquest sentit res més, i reiterar la voluntat que

a la 1903 puguem pactar i transaccionar un text en el plenari.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias Sr. Diputado. Y por parte del Grupo

Parlamentario Socialista tiene la palabra la Sra. María José

Camps, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. CAMPS I ORFILA:

Gràcies, Sr. President. Poca cosa més a afegir, simplement

açò, reiteram l’agraïment a l’acceptació d’aquesta transacció.

I quant a l’esmena 1903 donar-li dues voltes més, a veure si és

possible poder-la transaccionar i també arribar a acords.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Muchas gracias, Sra. Diputada. Por lo tanto, a continuación

podemos pasar a las votaciones.

Votamos primero las enmiendas del Grupo Parlamentario

El Pi PROPOSTA PER LES ILLES, RGE núm. 1903, 1904 y

1905. La 1904 y 1905 entiendo que están transaccionadas. Por

lo tanto, votamos estas dos enmiendas.

¿Votos a favor? Unanimidad.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Yo no he votado.

EL SR. PRESIDENT:

No, perdón.

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

Gracias.

Pasamos a votar la enmienda RGE núm. 1903.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

Votos a favor 1, en contra 7, abstenciones 4.

Perdón.

Iniciamos la votación al inicio.

A favor 1, en contra 6, abstenciones 5.

Votación ahora de las enmiendas del Grupo Parlamentario

Mixto, Ciudadanos, de las enmiendas RGE núm. 1946 a la

1962/16.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

Por tanto, votos a favor 5: votos en contra 7; abstenciones

0.

Ahora pasamos a la votación de todos los artículos,

disposiciones, las denominaciones y exposición de motivos.

¿Votos a favor?

¿Votos en contra?

¿Abstenciones?

Por tanto, el resultado es votos a favor 7; votos en contra 5;

abstenciones 0.

En consecuencia queda dictaminada la Proposición de ley

RGE núm. 10274/15, de modificación de la Ley 3/2007, de 27

de marzo, de la función pública de la comunidad autónoma de

las Illes Balears, con medidas de recuperación y fomento del

uso del catalán en el ámbito de la función pública.

Así mismo, se les recuerda que, de acuerdo con lo que

estable el artículo 125 del Reglamento de la cámara, y

atendiendo que esta proposición de ley se tramita por el

procedimiento de urgencia, dentro de las 24 horas siguientes a

la fecha de finalización del dictamen, en escrito dirigido a la

presidenta de la cámara, tendrán que comunicar los votos

particulares y las enmiendas que, habiendo estado defendidas

y votadas en comisión y no incorporadas al dictamen, se

pretenda defender en el pleno.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Muchas gracias.
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