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ACN · ID 650491 

Barcelona (ACN).- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha exigit la "retirada immediata" de 
l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei de la Funció Pública proposada pel govern de les 
Illes Balears, que estableix que el coneixement del català sigui un mèrit i no un requisit per als 
funcionaris. Fent seves les al·legacions presentades per la Universitat de les Illes Balears, l'IEC 
entén que la modificació "representa una via indirecta per anul·lar la Llei de normalització 
lingüística" ja que suprimeix el requisit de conèixer el català. Al seu parer, aquest requisit "és 
imprescindible per garantir els drets dels ciutadans d'utilitzar la llengua catalana en les seves 
relacions amb l'Administració". 

L'Institut d'Estudis Catalans, com a corporació acadèmica que té per àmbit d'actuació totes les 
terres de llengua i cultura catalanes, ha assumit les al·legacions fetes per la Universitat de les 
Illes Balears a l'Avantprojecte de llei de modificació de la Llei de la Funció pública de la 
Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i n'ha demanat la retirada immediata. 
 
L'IEC reclama al Govern Balear que tingui en compte aquestes al·legacions i els milers 
d'al·legacions presentades per altres entitats i pels ciutadans de les Illes Balears. Segons 
aquesta institució, la modificació legislativa proposada pel Govern Balear -que estableix que el 
coneixement del català sigui un mèrit i no un requisit per als funcionaris- representa una "via 
indirecta" per a anul·lar la Llei de normalització lingüística, "que ha estat el compromís de la 
transició democràtica i la base de la convivència lingüística entre els ciutadans de les Illes". 
 
Suprimir aquest requisit significa deixar els ciutadans de llengua catalana privats dels seus drets 
lingüístics i afavorir el retrocés de la llengua catalana en els àmbits institucionals, ja impulsat 
per les inèrcies creades per la política de marginació del català duta a terme en els darrers tres 
segles", conclou l'IEC en un comunicat fet públic aquest dilluns a la tarda. 
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L'IEC rebutja la proposta del govern balear de suprimir l'obligatorietat de 
conèixer el català a la Funció Pública 

La institució ho considera "una via indirecta per anul·lar la Llei de normalització lingüística" i en demana la "retirada immediata"
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El Instituto de Estudios Catalanes pide 
que se retire el anteproyecto de 
modificación de la Ley de Función 
Pública
16/01/2012 - 20:17

El Instituto de Estudios Catalanes (IEC) ha presentado alegaciones al anteproyecto de 
modificación de la Ley de Función Pública del Govern que suprime el requisito de conocer la 
lengua catalana para acceder a la función pública y ha pedido su "retirada inmediata".

PALMA DE MALLORCA, 16 (EUROPA PRESS)

El Instituto de Estudios Catalanes (IEC) ha presentado alegaciones al anteproyecto de 
modificación de la Ley de Función Pública del Govern que suprime el requisito de conocer la 
lengua catalana para acceder a la función pública y ha pedido su "retirada inmediata". 

Según el IEC, la modificación legislativa propuesta por el Ejecutivo balear, que establece que el 
conocimiento del catalán sea un mérito y no un requisito para los funcionarios, representa "una 
vía indirecta para anular la Ley de normalización lingüística, que ha sido el compromiso de la 
transición democrática y la base de la convivencia lingüística entre los ciudadanos de las Islas".

En este sentido, ha indicado que, tal como recogen las alegaciones de la Universidad de las Islas 
Baleares (UIB), y que el Instituto ha presentado como "propias", el requisito de conocimiento del 
catalán es "imprescindible" para garantizar los derechos de los ciudadanos de utilizar la lengua 
catalana en sus relaciones con la Administración. 

Asimismo, la institución ha añadido que suprimir este requisito significa "dejar a los ciudadanos de 
lengua catalana privados de sus derechos lingüísticos y favorecer el retroceso de la lengua 
catalana en los ámbitos institucionales, ya impulsado por las inercias creadas por la política de 
marginación del catalán llevada a cabo en los últimos tres siglos.
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Mor als 75 anys l'escriptor i crític literari 
Carles Pujol 
11:36 17.01.2012

Eurodiputats catalans albiren l'elecció de 
Schulz com la finestra d'oportunitats per al 
català a Europa
07:57 17.01.2012

Chiara Guidi: "Amb 'Buchettino' a través 
d'escoltar és possible veure un teatre creat 
per la ment"
07:54 17.01.2012

S'exhaureixen les entrades de l'homenatge 
institucional i popular a Josep Maria de 
Sagarra al Palau de la Musica 
23:07 16.01.2012

L'Espai Mallorca atura la programació 
cultural arran d'una denúncia de les quatre 
treballadores 
21:39 16.01.2012

Josep Maria Subirachs rep la Medalla d'Or al 
Mèrit Artístic en un acte "de justícia"
20:54 16.01.2012

Josep Maria Subirachs rep la Medalla d'Or al 
Mèrit Artístic en un acte "de justícia"
19:52 16.01.2012

L'IEC rebutja la proposta del govern balear 
de suprimir l'obligatorietat de conèixer el 
català a la Funció Pública 
19:00 16.01.2012

El món casteller bat el rècord absolut amb 
més de 8.200 castells aixecats el 2011
16:54 16.01.2012

Una aplicació per mòbil permet transportar 
l'usuari al Ribes de Freser d'inicis del segle 
XX
15:33 16.01.2012

L'IEC rebutja la proposta del 
govern balear de suprimir 
l'obligatorietat de conèixer el 
català a la Funció Pública 
19:00 16.01.2012

Barcelona (ACN).- L'Institut d'Estudis Catalans (IEC) ha exigit la "retirada 
immediata" de l'Avantprojecte de Llei de modificació de la Llei de la Funció 
Pública proposada pel govern de les Illes Balears, que estableix que el 
coneixement del català sigui un mèrit i no un requisit per als funcionaris. 
Fent seves les al·legacions presentades per la Universitat de les Illes 
Balears, l'IEC entén que la modificació "representa una via indirecta per 
anul·lar la Llei de normalització lingüística" ja que suprimeix el requisit de 
conèixer el català. Al seu parer, aquest requisit "és imprescindible per 
garantir els drets dels ciutadans d'utilitzar la llengua catalana en les seves 
relacions amb l'Administració". 

Dimarts 17.01.12
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