JUNTA DE GOVERN DE 27 D’OCTUBRE DEL 2016
Acord núm. 133/2016 pel qual s’aprova l’informe sobre el projecte de decret del
Consell pel qual es regulen els usos institucionals i administratius de les
llengües oficials en l’Administració de la Generalitat.
El director general de Política Lingüística i gestió del Multilingüisme va remetre
l’esborrany de decret pel qual es regulen els usos institucionals i administratius
de les llengües oficials en l’Administració de la Generalitat, perquè l’AVL
emetera l’informe pertinent (R.E. 1286/2016, de 23 de setembre).
Vist l’informe elaborat pels tècnics jurídics de la institució.
La Junta de Govern acorda aprovar l’informe següent:

INFORME ASSUMPTE: PROJECTE DE DECRET DEL CONSELL PEL QUAL
ES REGULEN ELS USOS INSTITUCIONALS I ADMINISTRATIUS DE LES
LLENGÜES OFICIALS EN L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT

METODOLOGIA DE L’ANÀLISI DELS PRECEPTES CONTINGUTS EN EL
PROJECTE DE DECRET.
Com a tècnica d’anàlisi del projecte de Decret del Consell s’ha procedit, en
primer lloc, a reproduir el text del projecte normatiu. Després, es proposa una
alternativa al text. Per últim, per a cada proposta de redacció s’aporta una
justificació consistent en una anàlisi jurídica i/o comentari d’oportunitat. Per tal
de facilitar la lectura, cada proposta figura en un full diferent.
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CONSIDERACIONS PRÈVIES
NOTA.-



Atés el Decret 126/2016, de 7 d’octubre, del Consell, pel qual es
modifica la denominació del Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en
el text del projecte de Decret caldrà fer les modificacions següents:
On posa:
Cal posar:



Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana

En el projecte de Decret es fa servir sovint l’expressió domini lingüístic.
Esta expressió és correcta, però l’AVL preferix utilitzar l’expressió àmbit
lingüístic. Esta expressió és la que fa servir l’AVL en les obres en les
quals sovintegen les referències als territoris que compartim la mateixa
llengua (Dictamen sobre els principis i criteris per a la defensa de la
denominació i l’entitat del valencià o la Gramàtica normativa valenciana).
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PREÀMBUL: SUGGERIMENT DE REDACCIÓ ALTERNATIVA AL FINAL DEL
QUART PARÀGRAF.

REDACCIÓ ACTUAL:

L’absència de polítiques que protegisquen i dignifiquen la presència del
valencià en l’espai institucional durant les últimes dècades exigeix ara l’actuació
dels poders públics en aquest àmbit. Hi preval una motivació doble per a
emprendre aquesta comesa.

REDACCIÓ ALTERNATIVA:

Per tant, cal prendre mesures que protegisquen i dignifiquen la presència del
valencià en l’espai institucional. Hi preval una motivació doble per a emprendre
aquesta comesa.

JUSTIFICACIÓ:

El to general del Decret és molt asèptic en valoracions i procura remarcar la
necessitat de garantir els drets lingüístics dels ciutadans a través d’una
normativa que regule els diferents aspectes de l’ús públic de la llengua en
l’administració. Els termes en què està redactat el fragment objecte d’este
comentari entren en el camp de la valoració i, fins i tot, poden resultar un poc
contradictoris amb les al·lusions del paràgraf anterior al Decàleg d’Ares del
Maestrat.
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PREÀMBUL: SUGGERIMENT DE REDACCIÓ ALTERNATIVA AL FINAL DEL
QUINT PARÀGRAF.

REDACCIÓ ACTUAL:

En primer lloc, per tal de complir el marc legal vigent esmentat més amunt:
d’una banda, el deure estatutari que tenen el poders públics de garantir el que
són pròpiament drets fonamentals de la ciutadania, com ara la igualtat i la
llibertat d’expressió; i de l’altra, el compromís que va adquirir el Consell
d’impulsar i fomentar la llengua pròpia en l’Administració amb l’aprovació de la
Llei d’ús í ensenyament del valencià, un compromís que preveia un període
d’adaptació de tres anys perquè el valencià fóra llengua d’ús normal en
l’organització administrativa.

REDACCIÓ ALTERNATIVA:

En primer lloc, per tal de complir el marc legal vigent esmentat més amunt:
d’una banda, el deure estatutari que tenen el poders públics de garantir el que
són pròpiament drets fonamentals de la ciutadania, com ara la igualtat i la
llibertat d’expressió; i de l’altra, el compromís que va adquirir el Consell
d’impulsar i fomentar la llengua pròpia en l’Administració amb l’aprovació de la
Llei d’ús í ensenyament del valencià, un compromís que preveia un període
d’adaptació de tres anys perquè el valencià fóra llengua d’ús normal en
l’organització administrativa, termini que finalitzà en 1986 sense que s’hagen
dut a terme moltes mesures de desplegament normatiu que la Llei demanava.

JUSTIFICACIÓ:

La incorporació proposada al final del paràgraf –«termini que finalitzà en 1986
sense que s’hagen dut a terme moltes mesures de desplegament normatiu que
la Llei demanava»– té per objecte subratllar la necessitat i l’oportunitat
d’aprovar el Decret d’usos institucionals i administratius.
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PREÀMBUL: SUGGERIMENT DE REDACCIÓ ALTERNATIVA AL FINAL DEL
SÈPTIM PARÀGRAF.

REDACCIÓ ACTUAL:

La finalitat última és que el valencià, independentment de quina siga la llengua
primera dels valencians i les valencianes, siga considerada com a llengua
pròpia de tots i de totes.

REDACCIÓ ALTERNATIVA:

La finalitat última és que el valencià, independentment de quina siga la llengua
primera dels valencians i les valencianes, siga percebut per la població com a
llengua pròpia, tal com preveu l’article 6.1 del nostre Estatut d’Autonomia.

JUSTIFICACIÓ:
La finalitat d’esta proposta és recordar que el caràcter de llengua pròpia del
valencià ve atribuït per l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, que
és la clau de volta del nostre autogovern. El que pretén el Decret, en definitiva,
és que el conjunt de la població valenciana perceba en la seua relació amb
l’administració allò que l’Estatut proclama.
Proposem el verb percebre («rebre per mitjà dels sentits externs i interns») per
compte de considerar, atés que resulta més gràfic als àmbits que regula el
present decret: identitat corporativa, retolació, ús oral, comunicacions,
notificacions, etc.
Fem servir el terme població per a evitar en la mateixa frase la duplicitat de
gènere en dues ocasions («valencians i valencianes»; «de tots i de totes»).
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PROPOSTA DE REDACCIÓ ALTERNATIVA DE L’ARTICLE 10.

REDACCIÓ ACTUAL:

Article 10. Actuacions internes
Les actuacions internes de l’Administració de la Generalitat de caràcter
administratiu, com ara les resolucions administratives, les
comunicacions, les actes, les convocatòries, els ordres del dia, els
informes i la resta de documentació administrativa, es redactaran en
valencià.

REDACCIÓ ALTERNATIVA:

Article 10. Actuacions internes
Les actuacions internes de l’Administració de la Generalitat de caràcter
administratiu, com ara les resolucions administratives, les
comunicacions, les actes, les convocatòries, els ordres del dia, els
informes i la resta de documentació administrativa es redactaran en
valencià en les zones de predomini lingüístic valencià.

JUSTIFICACIÓ:
La major part de les dependències administratives de la Generalitat estan
ubicades en termes municipals assenyalats com de predomini lingüístic
valencià en la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, com a conseqüència de la
capitalitat autonòmica de València i les capitalitats territorials d’Alacant i
Castelló de la Plana. Per tant, la major part de la documentació administrativa
de caràcter supramunicipal o supracomarcal que es genera es produïx en les
localitats mencionades. En la resta de les dependències administratives d’altres
localitats valencianes –incloses les de la zona de predomini lingüístic castellà–
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es generen, principalment, documents de l’àmbit més pròxim. Entenem que no
seria operatiu produir documentació administrativa en valencià quan el
destinatari final no és el conjunt de la comunitat autònoma, sinó els habitants
dels municipis o comarques respectives. A més, el precepte seria d’aplicació
dificultosa, entre altres coses per la major probabilitat que els empleats públics
que atenen eixos servicis provinguen de la mateixa zona. En conseqüència,
entenem que és més pragmàtic que l’article siga taxatiu respecte a la zona de
predomini lingüístic valencià i deixe oberta la possibilitat que en la zona de
predomini lingüístic castellà es puguen dur a terme, en casos concrets,
actuacions administratives en valencià.
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PROPOSTA DE REDACCIÓ ALTERNATIVA DE L’ARTICLE 11.
REDACCIÓ ACTUAL:

Article 11. Material d’ofimàtica
El material d’ofimàtica, tant el maquinari com el programari, d’ús en
l’Administració de la Generalitat haurà d’estar adaptat, sempre que siga
possible, perquè funcione en valencià.

REDACCIÓ ALTERNATIVA:

Article 11. Material d’ofimàtica
El material d’ofimàtica, tant el maquinari com el programari, d’ús en
l’Administració de la Generalitat haurà d’estar adaptat, sempre que siga
possible, perquè funcione en valencià.
El programari que s’elabore directament per l’Administració de la
Generalitat o el que s’elabore per encàrrec a un tercer es crearà en
valencià, sense perjuí que, amb posterioritat, es puguen traduir els
elements visibles dels programes al castellà o a altres llengües.

JUSTIFICACIÓ:

La proposta d’inclusió d’un segon paràgraf a l’article prové de la constatació
que, molt habitualment, l’Administració de la Generalitat elabora o encarrega a
empreses la creació de programes específics sense que les clàusules
prevegen cap especificació sobre la llengua del programa. La inèrcia de la
majoria d’empreses és crear els marcs i els altres elements que han d’utilitzar
el usuaris del programa en castellà. Una vegada creats en esta llengua, de
coneixement majoritari, desapareix en gran part la necessitat de fer versions
valencianes de les aplicacions que permeten el treball i la consulta en esta
llegua oficial.
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PROPOSTA DE REDACCIÓ ALTERNATIVA DE L’ARTICLE 12.2.

REDACCIÓ ACTUAL:

Article 12. Notificacions en procediments administratius
1. En els procediments administratius, les notificacions i les
comunicacions que remeta l’Administració de la Generalitat a les
persones físiques i jurídiques que resideixen als territoris de predomini
lingüístic valencià es redactaran en valencià. Es redactaran també en
castellà quan així ho sol·licite la persona interessada.
2. Quan es tracte de territoris de predomini lingüístic castellà, les
notificacions i les comunicacions es redactaran en valencià i en castellà.

REDACCIÓ ALTERNATIVA:

Article 12. Notificacions en procediments administratius
1. En els procediments administratius, les notificacions i les
comunicacions que remeta l’Administració de la Generalitat a les
persones físiques i jurídiques que resideixen als territoris de predomini
lingüístic valencià es redactaran en valencià. Es redactaran també en
castellà quan així ho sol·licite la persona interessada.
2. Quan es tracte de territoris de predomini lingüístic castellà, les
notificacions i les comunicacions es redactaran en castellà. Es
redactaran també en valencià quan així ho sol·licite la persona
interessada.
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JUSTIFICACIÓ:
Entenem la legítima voluntat de l’òrgan redactor de la norma de fomentar la
presència i el coneixement del valencià en el conjunt de la població amb la
finalitat d’aconseguir el perfecte bilingüisme de la societat valenciana. En eixe
sentit, es comprén la voluntat del precepte d’estendre el coneixement del
valencià en les zones de predomini lingüístic castellà, ja que en les zones de
predomini lingüístic valencià el coneixement de l’altra llengua cooficial és
general entre tota la ciutadania. No obstant això, l’asimetria dels dos números
de l’article no és, en la nostra opinió, operativa. La immensa majoria dels
destinataris de les notificacions de la zona de predomini lingüístic castellà no
faran ús de la versió valenciana del text, i, en canvi, l’esforç perjudicarà els
principis d’eficiència i economia que han de presidir la labor administrativa, atés
que s’obliga a traduir molts documents de manera improductiva perquè la
persona destinatària disposarà necessàriament de l’escrit en el seu idioma
habitual. Proposem, per tant, una redacció equivalent a la del primer paràgraf
de l’article, el qual, cal dir-ho, s’ajusta plenament al que preveu l’article 11 de la
Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià.
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PROPOSTA DE REDACCIÓ ALTERNATIVA DE L’ARTICLE 16.1.

REDACCIÓ ACTUAL:

Article 16. Atenció al públic
1. El personal de l’Administració de la Generalitat que atén directament
la ciutadania iniciarà en valencià la comunicació, i aquesta continuarà, si
pertoca, en la llengua sol·licitada pel ciutadà o ciutadana.

REDACCIÓ ALTERNATIVA:

Article 16. Atenció al públic
1. El personal de l’Administració de la Generalitat que atén directament
la ciutadania iniciarà en valencià la comunicació, i aquesta continuarà en
la llengua oficial sol·licitada pel ciutadà o ciutadana.

JUSTIFICACIÓ:
És difícil comprendre l’abast de l’expressió «si pertoca». Cal suposar que es
referix al fet que l’Administració no ha d’atendre els ciutadans en qualsevol
llengua que demanen, sinó solament en les llengües cooficials de la Comunitat
Valenciana, d’acord amb l’Estatut d’Autonomia. Proposem la supressió d’eixa
expressió i la inclusió de l’aclariment que l’Administració només estarà obligada
a atendre en llengües oficials.
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PROPOSTA DE REDACCIÓ ALTERNATIVA DE L’ARTICLE 17.

REDACCIÓ ACTUAL:

Article 17. Sistemes automatitzats
En els sistemes telefònics o telemàtics automatitzats d’informació,
autovenda, expedició de documents i anàlegs de l’Administració de la
Generalitat, el valencià serà la primera opció de consulta, i el castellà, la
segona.

REDACCIÓ ALTERNATIVA:

Article 17. Sistemes automatitzats
En els sistemes telefònics o telemàtics automatitzats d’informació,
autovenda, expedició de documents i anàlegs de l’Administració de la
Generalitat, el valencià serà la primera llengua de resposta i la primera
opció de consulta, el castellà, la segona, i després les altres llengües, si
n’hi ha.

JUSTIFICACIÓ:
L’article fa referència també a sistemes telefònics. Per tant, no és suficient que
el valencià siga la primera opció de consulta, sinó que ha de ser la primera que
s’escolta en el programes automàtics telefònics. Si es perseguix una política
d’igualació de la presència del valencià respecte a l’altra llengua cooficial és
imprescindible que el valencià s’escolte en primera posició perquè, atés que
tota la població entén perfectament el castellà, la gravació valenciana perdria la
seua eficàcia comunicativa. En canvi, si apareix en primera posició, a més de
donar rellevància a la qualitat de llengua pròpia, s’estarà difonent el seu
coneixement i s’estarà complint el manament del punt 3 de l’article 6 de
l’Estatut d’Autonomia, que ordena que «s'atorgarà especial protecció i respecte
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a la recuperació del valencià». I en el cas que a l’usuari li fóra impossible la
seua comprensió sempre disposarà de la llengua castellana en segona posició.
La menció a «les altres llengües» s’ha afegit pel motiu que cada vegada és
més usual que els sistemes telefònics i telemàtics funcionen en diversos
idiomes. En efecte, la presència en la societat valenciana de persones
vingudes de països de la Unió Europea o d’altres, i el fet de ser el turisme d’un
dels sectors més importants de l’economia valenciana, recomanen habilitar, en
determinats casos, esta mena de servicis en altres llengües. A més, la redacció
té la virtut de deixar clar que les dos llengües oficials s’inclouran les primeres,
en l’orde descrit.

13

PROPOSTA DE REDACCIÓ ALTERNATIVA DE L’ARTICLE 18.2.

REDACCIÓ ACTUAL:

Article 18. Publicacions i publicitat institucional
2. Les publicacions periòdiques de l’Administració de la Generalitat
empraran preferentment el valencià. En tot cas, els elements fixos que
les integren hauran de figurar sempre en aquesta llengua.

REDACCIÓ ALTERNATIVA:

Article 18. Publicacions i publicitat institucional
2. Les publicacions periòdiques de l’Administració de la Generalitat
empraran principalment o totalment el valencià. En tot cas, els elements
fixos que les integren hauran de figurar sempre en aquesta llengua.

JUSTIFICACIÓ:
El terme preferentment no deixa clar, en una publicació, si es referix a la
posició del text o a la quantitat de textos en valencià. Entenem que el sentit del
precepte és indicar que la major part de la publicació periòdica –si no tota, quan
es considere adequat– haurà de ser en valencià.
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PROPOSTA DE REDACCIÓ ALTERNATIVA DE L’ARTICLE 19.

REDACCIÓ ACTUAL:

Article 19. Internet, intranet i xarxes socials
Els continguts de titularitat de l’Administració de la Generalitat en
internet, intranet i en les xarxes socials s’hauran de poder consultar
almenys en valencià i en castellà; i si el mitjà ho permet, en una altra
llengua de comunicació internacional. Si la xarxa social només permet
l’ús d’una llengua, els continguts es redactaran o emetran en valencià.
En tot cas, el valencià serà la primera opció de consulta, i el castellà, la
segona.

REDACCIÓ ALTERNATIVA:

Article 19. Internet, intranet i xarxes socials
Els continguts de titularitat de l’Administració de la Generalitat en
internet, intranet i en les xarxes socials s’hauran de poder consultar
almenys en valencià i en castellà; i si el mitjà ho permet, en una altra
llengua de comunicació internacional. Si la xarxa social només permet
l’ús d’una llengua, els continguts es redactaran o emetran en valencià.
En tot cas, el valencià serà la primera opció de consulta, i el castellà, la
segona.
Es posaran les mesures perquè els webs de titularitat de l’Administració
de la Generalitat s’òbriguen, per defecte, en la versió valenciana quan
s’accedisca des d’enllaços o des de cercadors.

JUSTIFICACIÓ:
La introducció del segon paràgraf respon, com molts altres articles d’este
projecte de Decret, a l’obligació d’introduir mesures de foment del valencià en
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compliment de l’article 6.3 de l’Estatut d’Autonomia. Moltes vegades els usuaris
no s’adonen de l’existència de versions valencianes dels webs, atés que
directament els remeten a la versió castellana que hi apareix per defecte. Esta
mesura normativa faria que es visualitzaren les versions valencianes i que
moltes persones hi romangueren, tot fomentant l’ús i el coneixement del
valencià, i sempre queda l’opció per a les persones que ho desitgen de passar
a la versió en castellà o a altres idiomes, si hi haguera.
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PROPOSTA DE REDACCIÓ ALTERNATIVA DE L’ARTICLE 20.1.

REDACCIÓ ACTUAL:

Article 20. Contractes
1. L’Administració de la Generalitat ha de vetlar perquè els seus
contractistes i proveïdors empren el valencià en la documentació que
presenten i perquè també l’utilitzen en els béns i en els serveis que són
objecte del contracte, d’una manera especial en l’etiquetatge i, si
pertoca, en les instruccions d’ús. Aquests requisits han de constar en el
plec de clàusules administratives particulars o documents anàlegs que
aproven els òrgans de contractació.

REDACCIÓ ALTERNATIVA:

Article 20. Contractes
1. Els òrgans de contractació de l’Administració de la Generalitat
preveuran, en els plecs de clàusules administratives i tècniques o
documents anàlegs que aproven, que els contractistes i proveïdors
empren el valencià en la documentació, així com en els béns i serveis
que són objecte del contracte, d’una manera especial en l’etiquetatge i
en les instruccions d’ús.

JUSTIFICACIÓ:
Al nostre parer, la redacció és complicada i crea certa confusió entre la figura
del licitador i la del contractista, quan entenem que la norma només es referix al
segon. A més empra el terme inespecífic de vetlar. L’Administració de la
Generalitat, com qualsevol altra Administració Pública, disposa de la
prerrogativa d’establir en els plecs de clàusules administratives o tècniques
dels expedients de contractació les condicions que considere necessàries per a
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atendre els seus fins públics. Entre estes condicions poden haver estipulacions
de caràcter lingüístic, a hores d’ara molt habituals per la possibilitat de
participació d’empreses de tot l’àmbit de la Unió Europea en determinats tipus
de contractes. Per tant, pensem que l’èmfasi del precepte ha de recaure sobre
el fet que les previsions lingüístiques s’hauran de formular en els plecs de
clàusules.
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PROPOSTA DE REDACCIÓ ALTERNATIVA DE L’ARTICLE 24.

REDACCIÓ ACTUAL:

Article 24. Relacions amb les entitats locals valencianes
1. Les comunicacions de l’Administració de la Generalitat amb les
entitats que integren l’Administració local o organismes que en depenen,
dels territoris de predomini lingüístic valencià, es redactaran en valencià.
2. Les comunicacions de l’Administració de la Generalitat amb les
entitats que integren l’Administració local o organismes que en depenen,
dels territoris de predomini lingüístic castellà, es redactaran en valencià i
en castellà.

REDACCIÓ ALTERNATIVA:

Article 24. Relacions amb les entitats locals valencianes
1. Les comunicacions de l’Administració de la Generalitat amb les
entitats que integren l’Administració local o organismes que en depenen
es redactaran en valencià o en castellà, segons la zona de predomini
lingüístic on es troben ubicats, sense perjuí que es puga adjuntar, a més,
la redacció en l’altra llengua cooficial quan es considere adequat.
2. [suprimir]

JUSTIFICACIÓ:
La redacció d’este article compartix els dubtes que hem expressat més amunt
pel que fa a l’article 12. Igualment, el redactor intenta fomentar la presència del
valencià en les administracions locals de la zona de predomini lingüístic
castellà, on és molt escassa. A l’inrevés que en les zones de predomini
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lingüístic valencià, on hi ha presència i ús real del castellà en l’administració
municipal. Tanmateix, creiem que la càrrega que s’imposa a l’Administració de
la Generalitat no guarda relació amb els beneficis que produirà en l’ús del
valencià en les administracions locals de la zona de predomini del castellà
perquè, entenem, que s’ignorarà el text valencià en la major parts dels casos.
Proposem una redacció simètrica.
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PROPOSTA DE REDACCIÓ ALTERNATIVA DE L’ARTICLE 27.

REDACCIÓ ACTUAL:

Article 27. Intervencions públiques
1. Les autoritats i el personal al servei de l’Administració de la
Generalitat en les intervencions públiques que facen per raó del càrrec
han d’utilitzar el valencià.

REDACCIÓ ALTERNATIVA:

Article 27. Intervencions públiques
1. [supressió o reformulació]

JUSTIFICACIÓ:

Este és l’únic precepte de l’articulat del projecte de Decret que suscita dubtes
de legalitat, a més d’oportunitat. El precepte fa la mateixa regulació per a dos
col·lectius que tenen regulacions ben diverses: d’una banda, les autoritats –de
caràcter polític–, i, d’altra, el personal al servici de l’Administració –funcionaris i
altres empleats públics. Evidentment, les característiques i la regulació dels dos
col·lectius tenen enormes diferències.
Si comencem pel segon grup, el dels treballadors públics, cal dir que la
determinació de la llengua en què s’han d’expressar en les intervencions
públiques forma part de la «imatge corporativa» que el govern valencià vulga
transmetre. Estos empleats, com ha recordat el Tribunal Constitucional en
diverses ocasions, estan sotmesos a una subjecció especial que fa que, en
l’exercici de les seues funcions, no tinguen els mateixos drets i deures que la
resta dels ciutadans. Per tant, en principi, entenem que és legítim fer
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indicacions de tipus lingüístic als funcionaris en l’exercici del seu càrrec. Ara bé,
en el cas valencià hi ha dificultats perquè, a diferència d’altres comunitats
autònomes, la Generalitat Valenciana no ha exigit –tret d’alguns col·lectius
docents– el coneixement de les dos llengües oficials per a poder accedir a la
Funció Pública. Tampoc no ha classificat, excepte en pocs casos, els llocs de
treball de les plantilles amb el requisit d’un determinat nivell de coneixement de
la llengua pròpia dels valencians. Vist des d’este punt de vista, quan el Decret
entrara en vigor podria donar-se la situació que algun empleat públic no
estiguera en disposició de complir-lo i caldria efectuar la remoció del lloc de
treball, prevista en la legislació sobre Funció Pública. Per això, entenem que
seria més oportú començar per altres mesures –o simultanejar-les–, com ara
l’establiment del requisit de conéixer les dos llengües oficials per a poder
accedir a la Funció Pública, amb un nivell d’exigència proporcionat al cos a què
s’aspira. Una altra qüestió diferent és la del treballador públic al qual se li ha
valorat el coneixement del valencià per a aconseguir el lloc de treball que
ocupa. En este cas és evident que és perfectament exigible que complisca les
normes jurídiques en matèria lingüística i les indicacions lingüístiques que li
formulen els seus superiors jeràrquics.
El segon col·lectiu a què fa referència l’article és el de les autoritats. Les
autoritats no són treballadors públics, són càrrecs de lliure designació política.
Ací entenem que el precepte que comentem no té virtualitat. En primer lloc, es
pot entendre que, com a polític en l’exercici del seu càrrec, està fent ús de la
llibertat d’expressió i d’opinió, de la qual es pot inferir que forma part l’elecció
de la llengua en què vol intervindre públicament. En segon lloc, el precepte
manca de sentit si l’autoritat nomenada pel Govern no té la capacitat de parlar
en valencià. D’altra banda, si l’autoritat està capacitada i no vol fer-ho, no hi ha
un règim disciplinari administratiu amb el qual sancionar la falta de compliment
del precepte i només cabria el seu lliure cessament. En resum, no veiem la
necessitat de regular la llengua oficial de les intervencions públiques de les
autoritats perquè en tot cas és una qüestió que depén de les directrius
polítiques que els indiquen des del Govern.
En conseqüència, proposem la supressió o la reformulació del número 1 de
l’article 27 del projecte de Decret.
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