
 
......................................................................................................., amb DNI ........................................., amb 
domicili al carrer.............................................................................., al municipi de ........................ 
 
EXPÒS: 
 
Que assabentat de la publicació de la resolució del conseller d’Administracions Públiques, de 14 de 
desembre de 2011, per la qual se sotmet a l’audiència de la ciutadania el nou 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, dins el termini establert i en la forma pertinent, formul les següents 
 
AL·LEGACIONS: 
 
1. En suprimir el requisit lingüístic l’avantprojecte buida de contingut les proclamacions que 
fa l’Estatut de llengua oficial, llengua pròpia i llengua a normalitzar, i vulnera el previst als arts. 
54.11 i 56.2 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.  
 
L’avantprojecte no té en compte que la llengua catalana és llengua oficial, i manco que és la llengua pròpia 
de les Illes Balears. En aquest sentit, no s’entén que per aquesta doble condició no s’exigeixi que els 
empleats públics la coneguin per accedir a l’Administració o per ocupar-hi un lloc de treball, amb la qual 
cosa, si aquest avantprojecte prospera, les Illes Balears passaran a ser un dels pocs territoris del món en 
què no s’exigeix als empleats públics de la seva administració pública el coneixement de la llengua oficial i 
pròpia del país. Amb aquest nou model, no queden garantits els drets dels ciutadans a ser atesos en la 
llengua pròpia de les Illes Balears. Per tant, la proposta vulnera el principi d’igualtat davant la llei i conculca 
el principi de tractament comú dels administrats davant l’Administració en matèria lingüística i la igualtat de 
drets lingüístics dels ciutadans. 
 
L’avantprojecte vulnera l’article 54.11 de l’Estatut bàsic de l’empleat públic que diu que els empleats 
públics han de garantir l’atenció al ciutadà en la llengua que ho sol·liciti sempre que sigui oficial en el 
territori, i l’article 56.2, ja que no preveu la selecció d’empleats públics degudament capacitats per 
cobrir els llocs de feina d’ una comunitat autònoma que té dues llengües oficial 

 
2. L’avantprojecte buida de contingut la Llei de Normalització Lingüística: el català deixa de 
ser llengua pròpia, i llengua a normalitzar en l’àmbit administratiu. 
 
En proclamar que la llengua catalana i castellana són llengües de les institucions públiques de les Illes 
Balears l’avantprojecte vulnera el principi de propietat reservat per l’Estatut a la llengua catalana, amb la 
qual cosa l’avantatge que li dóna l’Estatut com a llengua pròpia queda diluït. 
 
L’avantprojecte buida de contingut els objectius de la LNL i oblida el que disposa l’article 35 de l’Estatut 
referint-se a la llengua catalana (“normalitzar-la serà un objectiu dels poders públics de la comunitat 
autònoma”). No té en compte la realitat. Oblida que la llengua a normalitzar és la catalana i que la Llei de 
Normalització es la llei de la normalització del català. En aquest context l’únic que pretén és la recuperació 
de posicions del castellà dins l’àmbit oficial i administratiu. 

 
L’avantprojecte, tot vulnerant el principi de propietat i amb la intenció d’obrir la porta a la castellanització 
dels topònims, preveu que els topònims de les Illes Balears poden tenir com a forma oficial la catalana o la 
castellana i la catalana conjuntament. 
 
3. Amb aquest avantprojecte la llengua catalana deixarà de ser la llengua dels procediments i 
de l’actuació administrativa  

 



CONCLUSIONS: 
Primera. La proposta no garanteix: 

1. La igualtat dels ciutadans davant la llei en matèria lingüística. 
2. L’eficàcia de l’Administració pública. 
3. La programació i execució de la despesa pública amb criteris d’eficiència i economia. 
4. Un tractament comú dels administrats davant l’Administració en matèria lingüística. 
5. L’ús normal i oficial de la llengua catalana. 
6. La creació de les condicions que permetin arribar a la igualtat plena de les dues llengües oficials 

quant als drets lingüístics dels ciutadans. 
7. La normalització progressiva de la llengua catalana. 
8. La recepció de resposta de l’Administració en la llengua catalana i l’atenció al ciutadà per part dels 

empleats públics en la llengua catalana. 
9. La selecció d’empleats públics degudament capacitats en la llengua pròpia de les Illes Balears. 
10. Que la llengua catalana sigui la llengua ordinària en l’actuació administrativa i els procediments 

administratius. 
 

Segona.  
1. L’ Avantprojecte trenca el consens treballat minuciosament durant més de 30 anys en matèria 

lingüística. Buida de contingut la Llei de normalització i els avanços legals fets per lleis sectorials 
en matèria lingüística.  

2. L’Avantprojecte practica una innecessària duresa extrema amb la llengua catalana, ja que després 
de prop de 300 anys de repressió suprimeix qualsevol mesura de discriminació positiva, protecció, 
foment, defensa, empara o avantatge en favor de la llengua pròpia de les Illes Balears. 

3. L’única preocupació de la reforma és tornar a recuperar la preeminència que tenia la llengua 
castellana a l’Administració abans de 1986. 

4. El català deixa de ser llengua pròpia, i llengua a normalitzar, i la seva oficialitat, que serà de 
tercera, està a mig camí entre l’oficialitat del castellà i l’estatus d’una llengua estrangera.  
 
Tercera . En definitiva, som davant una mesura regressiva que és incoherent amb el bloc normatiu 
establert; que va en contra dels principis de defensa i promoció de la llengua catalana, que la 
manté en la situació disglòssica i que no s’ajusta a les necessitats de normalització que exigeix la 
situació sociolingüística actual de la llengua pròpia de les Illes Balears. 
 

Per això, 
 
SOL·LICIT:   
 
Que es prenguin en consideració les al·legacions i, en conseqüència, que es retiri la proposta 
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 
 
Palma, 10 de gener de 2012 
 
 
 
Signatura............................................................ 
 
 

CONSELLER D’ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES 
 


