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Assumpte:  Moció sobre la llengua catalana com a  requisit d’accés a la funció 
pública 
 
Després del període d’audiència prèvia establert el passat estiu, i atenent les 
modificacions introduïdes per les propostes rebudes, el Govern de les Illes Balears ha 
obert novament un període d'audiència de la ciutadania per a la presentació 
d'al·legacions a l’esborrany d'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei 3/2007, de 
27 de març, de la funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears, amb el 
principal objectiu de suprimir com a requisit d’accés a la funció pública el coneixement 
de la llengua catalana.  
 
L’article 14 de l’Estatut preveu com a drets dels ciutadans els d’ ”accedir a la funció 
pública en condicions d’igualtat i segons els principis constitucionals de mèrit i 
capacitat” i el de “dirigir-se a l’Administració de la Comunitat Autònoma en qualsevol 
de les seves dues llengües oficials i a rebre resposta en la mateixa llengua utilitzada”.  
 
Els articles 54 i 56 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de 
l’Empleat Públic, fan èmfasi en l'obligació de l'empleat públic de conèixer les llengües 
oficials, i en l'obligació de l'Administració d'atendre el ciutadà en la llengua oficial en 
què ho sol·liciti.  
 
En concret, l’article 56 disposa que "les Administracions Públiques, en l’àmbit de les 
seves competències, hauran de preveure la selecció d’empleats públics degudament 
capacitats per cobrir els llocs de treball a les Comunitats Autònomes que gaudeixin de 
dues llengües oficials”.  
 
Així doncs, l’avantprojecte no s'ajusta a la normativa d’ordre superior, per jerarquia i 
per competència, i suposa una passa enrere en la garantia de la igualtat dels ciutadans 
davant la llei en matèria lingüística, no protegeix el tracte comú dels ciutadans davant 
l'Administració pública, ni la creació de les condicions que permetin arribar a la igualtat 
plena de les dues llengües quant a drets lingüístics, així com a la normalització 
progressiva de la llengua catalana.  
 
De fet, la proposta suposa rompre el consens en matèria de política lingüística que 
queda reflectit en la llei de normalització lingüística aprovada per unanimitat l’any 
1986.  
 
Aquestes modificacions tanquen la porta a tota reglamentació pel que fa a l'ús de les 
llengües oficials que vulgui fer qualsevol administració de les Illes Balears, el que pot 
suposar una greu vulneració de l’autonomia local reconeguda i garantida per l’article 
140 de la Constitució. 
 
En definitiva, amb aquest avantprojecte es trenca el consens que hi ha hagut fins ara a 
les nostres Illes en aquest tema, ja que tant la Llei 3/2007 que ara es vol modificar, 
com els decrets 100/1990 o 114/2008, que es deroguen, han estat aprovats per 
governs de diferent ideologia política, la primera pel govern de Jaume Matas i els altres 
pels governs de Gabriel Cañellas i Francesc Antich respectivament.  
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La qual cosa demostrava la voluntat de no fer de la llengua catalana una qüestió 
política, sinó de convertir-la en l'element cohesionador de la societat de les Illes 
Balears, un dels objectius recollits en l'exposició de motius de la Llei de normalització 
lingüística, aprovada també durant el govern presidit per Gabriel Cañellas.   
 
Si aquesta proposta es converteix en Llei, les Illes Balears passaran a ser l'únic lloc del 
món en què no s'exigeix als funcionaris el coneixement de la llengua oficial i pròpia del 
país. 
 
Per tot això, el grup de Consellers del PSM-IniciativaVerds-Entesa al Consell de 
Mallorca proposa al Ple que adopti els següents: 
 

Acords 
 
1. El Consell de Mallorca considera imprescindible que el coneixement del català 

sigui un requisit per a accedir a l’Administració autonòmica de les Illes Balears.  
 
2. El Ple del Consell de Mallorca insta al Govern de les Illes Balears a que retiri 

l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei 3/2007, de 27 de març, de la 
funció pública de la Comunitat autònoma de les Illes Balears que pretén eliminar 
el requisit de coneixement del català per accedir a l’Administració autonòmica.  

 
3. El Consell de Mallorca manté el seu compromís a mantenir com a requisit el 

coneixement de la llengua catalana per accedir a l'administració insular. 
 

 
Palma, 2 de gener de 2012 

 
 
 
 
 
 
El portaveu del grup 
Joan Font Massot 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hble. Sra. Presidenta del Consell de Mallorca 


