PREGUNTA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR
SOBRE LA RESPOSTA AL DEFENSOR DEL POBLE, PER A SER TRACTADA AL
PRÒXIM PLE DE LA CORPORACIÓ.
Fa uns pocs dies, i quatre mesos després de rebre un escrit del Defensor del Poble,
l’equip de govern de l’Ajuntament de Maó-Mahón enviava la seva resposta al Defensor
del Poble. Allò de “deviene indisoluble responder con inmediatez y con caràcter
vinculante al categórico pronunciamiento que se nos hace” que diu l’informe... sona un
poc a broma.
Una vegada llegida la resposta, es pot deduir realment que l’equip de govern amb
l’Alcaldessa al capdavant, es tornen a negar a respondre a aquesta institució amb una
resposta clara. El Defensor del Poble instava a l’equip de govern a canviar el reglament
d’usos lingüístics perquè aquest anava en contra de la igualtat i de l’equiparació de les
dues llengües oficials de la Comunitat Autònoma. A la resposta, ambigua i en alguns
casos, sense sentit, que dóna l’equip de Govern, s’entra en una excusa legislativa,
amparant-se en la llei de normalització lingüística i en l’Estatut d’Autonomia.
El fons de la qüestió és, però, si l’equip de govern mantén el reglament discriminatori
cap als castellanoparlants, o si pel contrari, pensa modificar-lo. La qüestió és si la Sra.
Alcaldessa pensa que els articles del reglament vulneren la igualtat en l’ús de qualsevol
de les dues llengües davant el Consistori, és a dir, si es discrimina al castellà davant
aquesta Administració, tal com exposa clarament el defensor del poble en el seu detallat
informe. Per cert, la resposta de l’equip de govern no rebat cap ni un dels arguments del
Defensor del Poble... I en una clara demostració, ens dóna la raó la Sra. Alcaldessa
respecte del topònim de la ciutat. Tenia una oportunitat d’or d’escriure en castellà –amb
normalitat com es diu- el topònim a l’escrit dirigit al defensor del poble. Idò no, en català,
i només en català. Allò de fer normal el que és normal, ja ha quedat pel camí.
En definitiva, arran de la resposta al defensor del poble, plantejam les següents
preguntes a la Sra. Alcaldessa:
1. Pensa modificar el reglament d’usos lingüístics per tal que no es discrimini a cap
ciutadà en funció de la llengua que vulgui emprar?
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2. Creu la Sra. Alcaldessa que la resposta de l’equip de govern és transparent i
clara, davant el requeriment que fa el Defensor del Poble?
3. Quines són les raons per les quals l’escrit de l’equip de govern no entra a
explicar els arguments que han duit a aprovar una norma discriminatòria, si
pensa que té la raó?
4. Pensa aplicar la Sra. Alcaldessa l’actual reglament d’usos lingüístics?

Maó, a 23 d’octubre de 2018

Águeda Reynés Calvache
Portaveu Grup Municipal PP Maó

Sant Roc, 27 07701 Mahón
T. 971 366756
F. 971 351213
mahon@pp.es
www.facebook.com/ppmahon

