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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i , en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Bea Gamundí, Francina Armengol.

EL SR. BORRÀS I BARBER:

Damià Borràs substitueix Mercedes Garrido.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Juanma Gómez substitueix Patricia Guasp.

EL SR. PRESIDENT:

Algú més?

Compareixença dels senadors designats pel Parlament
de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca, mitjançant l’escrit RGE núm.
7259/19, per tal d’informar sobre la seva activitat al
Senat i  alhora explicar quin projecte de treball preveuen.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui que
consisteix en la compareixença dels senadors designats pel
Parlament de les Illes Balears, sol·licitada pel Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, mitjançant l’escrit RGE núm.
7259/19, per tal d’informar sobre la seva activitat al Senat i
alhora explicar quin projecte de treball preveuen.

Assisteixen els Excel·lentíssims Sr. Vicente Marí Bosó i
Vicenç Vidal i Matas, senadors en representació  de la
comunitat autònoma de les Illes Balears, a qui donam la
benvinguda.

Té la paraula el Sr. Marí Bosó per tal de fer la seva
exposició oral sense limitació de temps.

EL SR. SENADOR DESIGNAT PEL PARLAMENT DE
LES ILLES BALEARS (José Vicente Marí i Bosó):

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors
diputats comparesc en aquesta comissió, a petició del Grup
Parlamentari MÉS per Mallorca, per informar sobre
l’activitat que hem pogut desenvolupar en el Senat i també
per informar dels projectes o l’activitat futura que puguem
fer en el Senat, com a senador de designació d’aquest
Parlament de les Illes Balears.

Han transcurrido cuatro meses y medio desde mi
designación como senador por este Parlamento el pasado 11
de julio, sin embargo no desconocen sus señorías que el
Senado quedó disuelto el pasado día 24, con motivo de la
convocatoria de las elecciones generales del 10 de noviembre.
En este intervalo de tiempo, por lo que actividad parlamentaria

se refiere, hubo día el 31 de julio la constitución de las
diferentes comisiones legislativas, permanentes o no
permanentes y en su virtud pues pasé a formar parte de la
Comisión de Hacienda, de la Comisión de Presupuestos y la
de Políticas Integrales de Discapacidad. Y se celebró también
pleno de la cámara los pasados 10 y 11 de septiembre.

En este corto espacio de tiempo, sin embargo hemos
podido desarrollar la función de control al ejecutivo, a través
de la presentación de 28 preguntas con solicitud de
contestación escrita por el Gobierno. Las preguntas que he
presentado o presentadas, yo creo que se pueden agrupar en
varios bloques, un primer bloque de energía, las relativas a la
falta de respuesta del Gobierno de la nación ante la fatal
carencia de suministro eléctrico en la isla de Menorca,
recuerdan ustedes el apagón de suministro eléctrico en
octubre de hace un año y consecuentemente el Gobierno
ofreció inmediatamente la posibilidad de establecer
generadores para mantener el suministro, no lo ha hecho, creo
que lo último es que va a pedirle permiso a Europa. Bueno,
había que preguntar e intentar que el Gobierno diera respuesta
rápida, porque se siguen produciendo pequeños cortes de
suministros y es verdad que estamos en la isla de Menorca con
el suministro eléctrico muy precario. Así también como las
obras e inversiones que ha realizado Red Eléctrica Española
en las diferentes islas de nuestro archipiélago durante estos
años.

Otro bloque de preguntas relativo a la cuestión de la
inmigración. Ha sido alarmante durante este último año la
llegada de pateras a las costas de nuestras islas, con especial
incidencia, como ustedes conocen, en la isla de Formentera.
Hemos alcanzado este año la cifra de más de 400 inmigrantes
que son fruto de los trabajos de las mafias que trafican con los
anhelos de mejorar, con los anhelos de progreso de muchas
personas. Y ante esa situación, pues convenía saber por un
lado si el Gobierno creía asentada una ruta de inmigración
utilizada, repito, por las mafias del norte de África a Baleares,
si el hecho de que la mayor presión de Marruecos en la ruta
del Estrecho hace que se desplazara toda esa ruta de
inmigración ilegal, que las mafias fueran utilizando. El efecto
llamada que acciones como la desarrollada por el Gobierno de
España por un lado, haciendose fotos con la llegada del Open
Arms, por otro lado desviando la atención cuando el Open
Arms este año ha vuelto a llevar su barco a gente que repito,
anhela progresar en Europa y el destino de si ha habido más
inversión en materia de inmigración, si se han allegado más
recursos en materia de inmigración a cada una de nuestras
islas.

Una tercera cuestión también importante , recuerdan
ustedes que este verano en la playa de S’Illot de Manacor, pues
los bañistas tenían que recoger todos los residuos que habían
dejado casi un año antes las lluvias torrenciales de Sant
Llorenç des Cardassar y nos centramos en pedir explicaciones
al Gobierno. Yo creo que este verano la iniciativa la entramos
en agosto, luego es verdad que en octubre se ha hecho repaso
de todas las demás actuaciones que tenía que hacer el
Gobierno de España y ha quedado evidente que no se había
hecho ninguna, pero en aquel momento ya señalamos que
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conforme al Real Decreto Ley 2/2019, el Gobierno de España
tenía que hacer toda una serie de actuaciones, en concreto el
Ministerio de Transición Ecológica, tenía que declarar la zona
especial, que los trabajos de retirada de residuos se pudieran
hacer por vía de emergencia. Todo eso no se había hecho y por
eso incidimos en el control del Gobierno respecto de qué
actuaciones había desarrollado, contempladas en aquel real
decreto ley. 

Y al mismo tiempo las inversiones del Plan litoral 2019.
Saben ustedes que el Gobierno cada año bajo el paraguas de
una denominación, que es Plan litoral, hace actuaciones en
nuestras costas, qué actuaciones se habían hecho en nuestras
islas durante el ejercicio 2019.

Por otro lado también la relativa a la puesta en marcha del
desdoblamiento de la red de saneamiento de la ciudad de Ibiza,
con el tanque de tormentas se hizo el desdoblamiento y en
estos 18 meses lo que había que hacer era ponerlo en marcha
y no se ha puesto en marcha aún.

La relativa también a las exigencias del Ministerio de
Haciendo respecto del cumplimiento de la regla de gasto y
qué medidas de corrección tenía que hacer el Gobierno de
Baleares, o qué solicitó que debía hacer el Gobierno de
Baleares en sanidad, eso también motivó una pregunta de
control al Gobierno. Y también respecto de las intenciones
manifestadas por el Ministerio de Defensa en relación con el
acuartelamiento de Son Busquets en Palma.

A todo ello hay que añadir en esta función de control al
Gobierno, la interpelación presentada por el Grupo Popular a
la ministra de Hacienda y que se debatió en el pleno del 10 y
11 de septiembre, respecto de su decisión, luego rectificada,
de no actualizar las entregas a cuenta del sistema de
financiación, que evidentemente afectaba y gravemente a las
diferentes comunidades autónomas y en concreto a nuestra
comunidad autónoma.

Por otro lado durante estos 4 meses también he solicitado
reunión con los distintos presidentes de los consejos
insulares, celebré reunión con el presidente del Consell de
Ibiza día 11 de noviembre, día 4 lo que hago con la presidenta
del Consell de Formentera, el 10 con la presidenta del Consell
de Mallorca, estamos concretando el día con la presidencia
del Consell de Menorca. Y ello señorías porque entiendo que
la arquitectura institucional de la que nos hemos dado, pues en
esa arquitectura institucional los consejos tienen también
confiada la representación directa de los ciudadanos en cada
una de las islas y la interpretación de dicha voluntad
corresponde al Gobierno de los diferentes consejos.

Como les comentaba antes, además de estas reuniones con
los gobiernos de los consejos y otras reuniones mantenidas
con determinados colectivos de nuestra sociedad civil, lo que
les he relatado es todo ello en relación a la actividad
parlamentaria en esta legislatura escasa. Ustedes conocen que
entre el 28 de abril y el 24 de septiembre no ha habido
producción legislativa del Gobierno que examinar en el
Senado, porque no ha habido producción legislativa. No ha

habido siquiera, me permitirán decirlo, y con respeto, un
intento serio de formar gobierno, y este hecho seguramente
es un elemento que merece una reflexión política por las
implicaciones que para la gobernación tiene la sucesión desde
diciembre de 2015 de mayorías parlamentarias inestables y
gobiernos débiles.

Se acordarán que en diciembre de 2015 se decía, y se
celebraba, que un parlamento sin mayorías era muy positivo,
ya que propiciaba la posibilidad de llegar a grandes acuerdos;
¿se acuerdan que antes de las elecciones generales del 15
todos decíamos “hombre, va a ser muy positivo, vamos a llegar
a grandes acuerdos”? No obstante, tras cuatro años ya lo han
visto, nada de todo eso ha sucedido.

Si me permiten compartir con ustedes en esta comisión
una reflexión al respecto  sería que este hecho de la
incapacidad de llegar a acuerdos debería llevarnos a una cierta
autocrítica, y en la parte que a mí me toque pues estoy
dispuesto a hacerla. La necesidad de transigir para alcanzar
acuerdos, el considerar que son mejores las leyes que salen de
respetar el principio de mutua avenencia en vez de aquellas
leyes que están preñadas siempre de todas las verdades
absolutas, debería, en mi opinión, aunque sea levemente
informar nuestra acción política. No se trata, señorías, de
abandonar los principios, nadie debería transigir en los
principios, ningún grupo político debería transigir en sus
principios, pero sí que se trata de hacer posibles las ideas para
solucionar los problemas de los ciudadanos en lugar de crear
más problemas, que seguramente es lo que llevamos haciendo
todos desde diciembre de 2015.

En este sentido, en la medida que pueda, este es el criterio
que creo, salvo que ustedes me digan otra cosa, debo seguir en
mi desempeño como senador de designación autonómica. No
vengo aquí a tirar de argumentario, vengo a someter la acción
realizada y la que pueda realizar en los próximos meses a su
consideración y a debate, como toca hacer a cualquiera que
haya sido designado por esta cámara en su representación. Por
ello les traslado mi intención de solicitar cada semestre mi
comparecencia a iniciativa propia en esta comisión para dar
cuenta de la labor realizada, como habilita el Reglamento de
este parlamento, y con independencia de cuantas
comparecencias sea preciso realizar a petición de sus grupos
parlamentarios, porque en el futuro son muchos los retos que
debemos afrontar.

No voy a decirles que en la legislatura que se inaugura el
próximo 3 de diciembre vaya a plantearse la solución a todos
los problemas que afectan a Baleares y que dependen de la
acción del Gobierno de España -oiga, ya he dicho que no
vengo a tirar de argumentario-, soy escéptico respecto a eso,
pero sí creo que la acción a desarrollar en los próximos meses
debería pasar, salvo nuevamente que ustedes..., o salvo
nuevamente aquellas cosas que ustedes me indiquen, por una
seria de cuestiones. 

En primer lugar, hacer seguimiento y acelerar la
tramitación de las iniciativas legislativas que este parlamento
ha remitido a las Cortes Generales recuperando su tramitación
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en la nueva legislatura; si no me he descontado, se está
tramitando hoy en el Congreso de los Diputados y pasa a la
siguiente legislatura, porque se conservan los trámites
respecto a ellas, la modificación del artículo 25 de la Ley
7/96, del comercio minorista; el proyecto de ley sobre la
protección del mar Mediterráneo de daños que pueda producir
la exploración, la investigación de hidrocarburos y de otras
substancias minerales; y a parte hay otras dos que son relativas
a la modificación del régimen económico de las Islas
Baleares, que no sé si la cámara, tras la aprobación de la
modificación en febrero de este año, pretende seguir con su
tramitación. Hay otras que no conservan los trámites pero que
convendría seguramente volver a iniciar: la iniciativa para la
reforma del artículo 69.3 de la Constitución para que
Formentera elija senador propio. Bien, creo que nos hemos de
centrar, o en la medida que a mí me toca como senador de
designación autonómica, en hacer seguimiento de las
iniciativas legislativas que este parlamento remite a las Cortes
Generales.

En segundo lugar, la financiación autonómica. La decisión
del Gobierno de diferir  a esta legislatura la reforma del
sistema de financiación autonómica..., seguramente dada la
inestabilidad que llevamos padeciendo desde 2015 alguna
razón seguramente tenía diferirlo a un momento de mayor
pacificación, el problema es que el resultado de las elecciones
de noviembre tampoco asegura mayor estabilidad para poner
encima de la mesa el debate de la financiación autonómica,
pero yo creo que no deberíamos dejar pasar la oportunidad de
realizar las modificaciones que sean pertinentes ahora ya sí.
En esta materia, señorías, ustedes -porque he estado en esta
casa- muchas veces me han oído decir que el sistema de
financiación de 2009 supuso un adelanto para las Islas
Baleares, supuso un adelanto respecto al sistema de 2001; sin
embargo hay mucho que corregir. En mi opinión hay que dotar
al sistema de una cierta ordinalidad en el resultado; digo cierta
ordinalidad porque si somos los segundos pues tampoco hace
falta que salgamos los segundos, pero no más allá de los
cuartos, podemos estar (...), una cierta ordinalidad en el
resultado, y ello se consigue sobre todo dejando
fundamentalmente el fondo, eliminando toda la parafernalia de
fondo, y dejando fundamentalmente el fondo de garantía de los
servicios públicos fundamentales, que es el que realiza una
asignación equitativa respecto a lo que las diferentes
comunidades autónomas aportan al sistema.

Y en tercer lugar, apostando por una nivelación parcial, es
decir, el sistema de financiación finanza los servicios públicos
fundamentales para garantizar la igualdad, que un niño de
Lloseta, de Ibiza o de Cáceres tenga garantizada la igualdad en
el acceso a la educación, la sanidad, y a los servicios sociales,
y todo el resto que se lo pague cada uno.

Y por último también, en financiación autonómica, una
mayor autonomía en ingresos.

Por tanto, a salvo de lo que debatamos y las
consideraciones que por supuesto son sus grupos políticos los
que las deben hacer, y el Govern de la comunitat autònoma
también, yo creo que esas serían las líneas básicas que

interesarían a las Islas Baleares en la reforma del sistema de
financiación.

En tercer lugar, el régimen económico de las Baleares.
Conocen también mi posición respecto al régimen económico
especial de Baleares, aprobado prácticamente en el último
pleno de la anterior legislatura en el Congreso, porque tuve la
ocasión de defender personalmente desde la tribuna del
Congreso la posición del Grupo Parlamentario Popular. Creo,
nuevamente lo someto a su consideración, creo que el
régimen económico de Baleares ha servido de poco; fíjense
ustedes, casi la primera cuestión en materia de costes de
insularidad que nos ha venido tras la aprobación del régimen
económico de Baleares, la primera, la primera, esto de los
fletes del transporte de mercancías, cuestión de coste de
insularidad pura, pura, la primera ya nos ha servido para ver
que el régimen económico de Baleares no pinta nada... Así que
les anuncio que la primera iniciativa que desarrollaré el 3 de
diciembre, nada más constituirse el Senado, es presentar una
proposición no de ley para exigir al Gobierno, instar al
Gobierno de España para que convoque inmediatamente la
comisión mixta que el régimen económico regula en materia
de subvención y bonificación al transporte de mercancías,
porque seguramente, y también con respeto, que venga la
ministra de España y diga: “No, esto lo consultaré en
Bruselas”, está bien, le ayudaremos y le daremos apoyo para
que vaya a Bruselas a rectificar lo que haya que rectificar, pero
lo primero, lo primero que debería hacer es convocar la
comisión mixta que recoge el régimen económico para
ampliar sectores productivos que se benefician de la
bonificación y para ampliar la lista de productos que se
beneficia de esa bonificación.

Y una segunda cuestión preocupante, creo que toda la
cuestión de las inversiones del Estado en el régimen
económico tal como se aprobó nos deja en peor condición
que lo que establecía la disposición adicional novena del
Estatuto de Autonomía. La disposición adicional novena del
Estatuto de Autonomía señalaba que Baleares tenía que estar
en la media de inversión territorializada -la media de inversión
territorializada-, es verdad que luego matizaba y decía: “lo
hemos de hacer en términos homogéneos”, ¿no?, que lo de
términos homogéneos quiere decir que si yo hago carreteras
en España, en el Estado y te hago un convenio de carreteras en
Baleares, pues esto... hemos de ver..., lo hemos de descontar
porque ya te lo estoy compensando, o lo del ferrocarril..., -ja,
ja ha ho sé, però... se ríe el senador Vidal y me río también
con él- porque esto es lo que siempre nos plantea Madrid,
cuando vas a Madrid y te dicen: “no, oiga, homogéneo, aquí
pone homogéneo”, entonces, hemos de descontar carreteras,
hemos de descontar ferrocarril, no?, porque también le hago
un convenio de ferrocarril, el AVE que yo pago en el Estado...
digo en Madrid, entiéndanme bien, también los míos, o sea...
Yo he sido conseller del Govern de las Illes Balears y he
tenido que hablar con el Gobierno del Partido Popular.

Bien, pero al menos fijaba la obligación clara de situarnos
en la media de la inversión territorializada, sin embargo lo que
se ha aprobado ahora es, primero, que la inversión se tomará
como base, o sea, ya no estamos hablando de la inversión
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media territorializada, no, la inversión es un factor como base,
y además se añade que se podrán considerar otros factores. 

¿Saben ustedes qué factores considera el Gobierno central
siempre que se va a negociar con Madrid para decir que
estamos muy bien y que somos muy ricos? “Oye, ya, ya, sí,
pero esto de la inversión..., ya pero tú, pero mira esto  no
cuenta como inversión, esto del descuento del transporte
aéreo no cuenta como inversión, pero es que son 200
millones...; y esto de que paguéis el mismo precio en el recibo
de la luz que en la península, esto no cuenta como inversión
porque es capítulo 4, pero... pero es que son 400 millones”. O
sea, que le hemos abierto la puerta al Estado para que nos cole
estos goles.

Yo lo manifesté así desde la tribuna del Congreso, pero en
fin, lo que hemos de hacer es trabajar y hemos de salvar lo
bueno que consideremos y que a los grupos les merezca la
consideración positiva, e implicarnos a mejorar lo que se deba
mejorar.

Ya digo, en esta cuestión del régimen económico, la
primera iniciativa que presentaré en el Senado será instar al
Gobierno de España que convoque inmediatamente la
comisión mixta para tratar esta cuestión, porque además la
recoge el REB, la Comisión Mixta de la bonificación del
transporte de mercancías, dimos un paso adelante en el 2017,
incrementamos el porcentaje de bonificación del 30 al 60 y
del 35 al 65%. Pero, claro, si le  preguntamos al Gobierno:
oiga, ¿a cuánto asciende esta bonificación?, porque también
tiene la coletilla aquella de “bueno, sí, pero en todo caso...,
cubrirán los costes de los fletes y del transporte de
mercancías, pero en todo caso hasta el límite  de la partida
presupuestaria”, coletilla que nos hace polvo porque..., pues
son quatre, pues te pongo quatre aunque los fletes cuesten
quinientos, ¿no?

Bien..., pero les decía que creo que podemos trabajar ahí
de forma inmediata, convocando la comisión mixta, ampliando
los sectores económicos a los que afecta y ampliando la lista
de productos. 

En mi anterior etapa en el Congreso solicité el desglose de
esta subvención, en aquel momento eran 2 millones, ahora
creo que está en 5 millones la que figura en Presupuestos
Generales del Estado, y básicamente, claro, afecta a productos
importantes para algunos sectores primarios y manufactureros
de las Islas Baleares, pero hay que ampliar. Afecta a bisutería,
creo que juega un buen papel; afecta a cuero, calzado, creo que
tenemos industria, la poca industria que hemos ido
conservando, pues..., pero hay que ampliar para presionar a la
baja el precio, y al final de una partida de 2 millones, pues
creo que se presentaban prácticamente 400 solicitudes, pero
mirado por islas muy poco peso, muy poco peso, creo que
eran 2 empresas en Ibiza, 7 u 8 en Menorca y el resto en
Mallorca, evidentemente por el mayor peso, lógico, que tiene
Mallorca, pero respecto de 2 millones es poco.

En cuarto lugar les iba a comentar lo de las inversiones del
Estado, pero ya lo he comentado, hemos de incidir para

acercarnos o situarnos en la media de inversión
territorializada del Estado.

Quinto, en la medida que nos toque hacer el trabajo
también de ayudar a los consejos a celebrar el nuevo convenio
de carreteras. Creo que Formentera ya tiene el anterior
convenio totalmente realizado, justificado; Ibiza está casi;
Menorca y Mallorca pues al menos reprogramar actuaciones
si los gobiernos de los consells  consideran que podemos
ayudar en eso.

Seguir insistiendo en las políticas de inmigración sin
minusvalorar el problema, sin señalar simplemente o sin que
la única actuación simplemente sea decir que la vía de acceso
a Baleares es...fracasada. 

Seguir insistiendo en los graves problemas de cortes de
subministro en Menorca y las inconsistencias del sistema
eléctrico en Formentera. 

Desarrollar también iniciativas tendentes a mejorar la
conectividad del transporte marítimo de Formentera con la
península; la OSP, la obligación de servicio público, de
Menorca con Barcelona que... respecto de la que deberíamos
poder tener..., ayudar al Gobierno a poder tener noticias
pronto.

Señorías, estas son algunas de las cuestiones que creo que
también deberían ser objeto de nuestra atención y trabajo en
los próximos meses.

Seguro que me dejo muchas más, pero también estoy
seguro que sus señorías me las van a recordar y podremos
inmediatamente pasar a debatirlas con posterioridad.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per tal de formular preguntes o
observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris, el Sr. Marí Bosó pot contestar de manera global
totes les preguntes o de manera individual.

EL SR. SENADOR DESIGNAT PEL PARLAMENT DE
LES ILLES BALEARS (José Vicente Marí i Bosó):

Crec que ho faré conjuntament, Sr. President, perquè els
temes són conjunts...

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de deu minuts, deu
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltíssimes gràcies i molt bon dia, gràcies per aquesta
compareixença que va demanar el nostre grup parlamentari, i
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ho va fer dins un marc on es va demanar la reprovació del
senador Vidal perquè, segons el Grup Popular, actuava
ideològicament. Aleshores, a partir  d’aquí, nosaltres vàrem
demanar aquesta compareixença en aquest sentit, és dir, bé, si
es tracta de reprovar crec que el més oportú és que venguin
aquí al Parlament a retre comptes del que han fet, del que han
dit, del que han demanat, amb qui s’han reunit, etc., i a partir
d’aquí ja veurem a qui hem de reprovar.

Però, bromes a part i reprovacions a part, crec que ha
acabat la legislatura XIII i comença la XIV i, per tant, era el
moment també de fer una miqueta d’avaluació. Aquest
parlament té dos senadors autonòmics i per tant, han de vetllar
pels interessos i per la representació de la mateixa cambra.
Per tant, en aquest sentit venia sobretot aquesta sol·licitud de
compareixença, per la qual cosa volem agrair que hagi vengut,
volem agrair les seves explicacions.

Si m’ho permet li formularé tota una sèrie de preguntes.
Vostè parlava, i m’ha cridat molt l’atenció que parlava en
primera persona de plural, és a dir, parlava “nosotros nos
hemos reunido, nosotros hemos preguntado, nosotros” etc.,
per tant, jo desconec el protocol del Senat, no sé si es tracta
del nos majestàtic del qual puguin fer ús o a qui es refereix
exactament, perquè jo entenc que un senador electe deu tenir
unes funcions i un senador autonòmic en deu tenir unes altres
que són prou diferenciades. Per tant, si  em pogués explicar
exactament què diferencia la feina d’un senador autonòmic,
que tal volta, segons vostès, no pugui actuar ideològicament,
d’un senador que sigui electe.

Això em du a una altra pregunta, de totes aquestes 28
preguntes que vostès han formulat i que n’ha enumerades
algunes, d’altres no n’ha fet referència, com algunes crec que
anaven fins i tot dirigides a saber d’un llibre que va publicar el
president Sánchez, que l’havia comprat la RENFE, crec que era
exactament, això què té a veure amb les Illes Balears? Però sí
que m’ha cridat molt l’atenció que cap d’aquestes preguntes
les formula vostè tot sol, que sempre ho fa conjuntament amb
una senadora electa, la Sra. Maria Salom, en aquest cas
senadora per Mallorca, però qui ha fet aquestes preguntes?
Qui les ha redactat? És a dir, vostè ve a contar el que fan els
senadors del Partit Popular en el Senat de Madrid, o ve aquí a
contar-nos el que fa el senador autonòmic? Crec que això és
important.

Després un altra qüestió. Vostè sap que jo a la passada
legislatura vaig ser president del Consell de Mallorca, hi va
haver les eleccions el mes d’abril i el mes de maig hi va haver
les insulars, autonòmiques i municipals, es va produir un cas
que un conseller va haver de dimitir perquè els serveis jurídics
de la casa varen emetre un informe que va dir que el càrrec de
senador era incompatible amb el càrrec de conseller, essent
una entitat local menor. Per tant, curiosament havíem tengut
tota la legislatura una senadora, en aquest cas del Partit
Popular, la Sra. Catalina Soler, però, com que no va demanar
l’informe d’incompatibilitat, els jurídics de la casa, del
Consell de Mallorca en aquest cas, no varen fer cap informe
d’incompatibilitat, però vàrem tenir una legislatura amb dos
càrrecs que eren absolutament incompatibles. Per tant, jo li

deman si vostè ha demanat informe d’incompatibilitat a
l’Ajuntament de Vila? Incompatibilitat jurídic em referesc.

I ara em referiré a una altre tipus d’incompatibilitat, que és
la pràctica, és a dir, si realment és compatible quant a feina,
quant a dedicació ser regidor de Vila i ser senador autonòmic,
tot i que siguin a l’oposició.

I sobre això em ve una altra pregunta, crec que vostès a
principi de la campanya electoral, concretament a un
comunicat de dia 3 d’abril de l’any 19, deia: “el PP balear
ratifica el criteri d’una persona, un càrrec per a les llistes del
26-M”, la qual cosa no es compleix, més enllà de la
compatibilitat jurídica que hi pugui haver o que no hi pugui
haver i crec que és un criteri que en aquest sentit va marcar el
Partit Popular. Per tant, la pregunta és, no hi ha ningú a Eivissa
del seu partit que pugui fer la seva feina, per tal que vostè es
pugui dedicar plenament a les feines de senador autonòmic?
També és important. 

I això, al marge diríem d’allò que vostè ha dit, vostè sap
que té un espai, un despatx, que aquest despatx, anam magres
d’espai, és a dir, mai no hi havia hagut tants de grups
parlamentaris com hi ha a dia d’avui i tampoc no ens podem
permetre el luxe de tudar espais. Però em pot dir quantes
vegades ha fet ús del seu despatx que té aquí en el Parlament
de les Illes Balears? I, en tot cas, si em pot dir de quin color
són les cortines almanco, o el número de despatx.

Ja entrant dins altres tipus de qüestions, també m’ha cridat
molt l’atenció que hagi demanat entrevistes amb la presidenta
de Menorca, en aquest cas, i de Formentera, quan sí que ja ho
ha fet el Sr. Vidal.

I d’altra banda, de les preguntes que s’han formulades per
part dels 7 senadors que hi ha per part de les Illes Balears, el
Sr. Vicenç Vidal n’ha formulades més del 55% d’aquestes
preguntes, i això quina valoració li permet?

Després hi ha hagut també tota una sèrie de qüestions que
varen provocar que el seu grup reprovàs el senador Vidal, unes
que varen fer referència als temes del franquisme. Per tant,
una pregunta és: creu vostè en la llibertat d’expressió? I en
referència al franquisme, vostè el condemna amb la boca
grossa o amb la boca petita?

I crec que de moment, com a preguntes està... Sí, parlàvem
abans d’una qüestió important i que vostè considerava com a
transcendental i un dels eixos fonamentals d’aquesta
legislatura, que és el tema del finançament d’aquesta
comunitat autònoma. Per què han passat tantes legislatures i
aquest tema no s’ha arreglat, quan hi ha hagut sempre una
alternança dels dos grups principals, en aquest sentit, em
referesc a PP i a PSOE; és a dir, per què no s’ha arribat a
solucionar mai aquest problema que arrossegam de manera
estructural i que el resultat obvi evidentment és un
supraendeutament de la comunitat autònoma?

I vostè, una altra pregunta, vostè té esperances que això es
pugui arreglar aquesta legislatura?
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I parlava de fer seguiment, com es pot fer exactament
aquest seguiment, amb actuacions concretes al marge de fer
preguntes i de reunions?

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. García, per un temps de deu minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Perdó Sr. President, quin temps m’ha quedat per a la
segona intervenció? M’agradaria saber-ho.

EL SR. PRESIDENT:

A veure, no li ha quedat cap temps, e l que passa és que
després té un torn de rèplica.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Ah, d’acord.

EL SR. PRESIDENT:

És que és un debat taxat, són deu minuts i cinc. Té la
paraula la Sra. García.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president, bon dia senyores i senyors
diputats. Abans de res, vull agrair la presència del Sr. Marí
i per suposat del Sr. Vidal, que avui són aquí en aquesta
comissió per poder compartir i debatre les tasques que han
desenvolupat en un breu període en el Senat, com a
senadors autonòmics.

Y también quiero hacer extensivo este agradecimiento a
MÉS por Mallorca, por haber formulado la petición de
comparecencia de los senadores autonómicos, pero a nadie se
le escapa que esta petición que realizó MÉS por Mallorca, fue
la reacción inmediata a la iniciativa de reprobación que llevó
a cabo el Partido Popular hacía el Sr. Vidal, con respecto a
unas declaraciones que hizo a IB3 y en sus redes sociales. Y
creo necesario remarcar desde un primer momento que su
elección por parte de este parlamento como miembro del
Senado es consustancial a la defensa de los intereses de las
Islas Baleares y no a los intereses partidistas o ideológicos.

Miren, nada más lejos de nuestra intención es plantear esta
comparecencia como un examen que tienen que superar, pero
consideramos muy pertinente conocer sus respectivas
opiniones y posicionamiento sobre numerosos retos que
consideramos cruciales para las Islas Baleares. Además, se la
da la circunstancia de que ustedes dos aúnan en su condición
de políticos, experiencia de gobierno autonómico y por tanto,
les presuponemos un conocimiento profuso de los problemas
y necesidades de nuestra comunidad. Hemos escuchado con

atención las diferentes iniciativas impulsadas por el senador
Marí, enmarcadas en la función del control al ejecutivo y
relativas a temas relacionados con el suministro de energía
para Menorca, la avalancha de pateras en las diferentes islas,
actuaciones del Ministerio de Transición Ecológica con
respecto a los afectados por las lluvias torrenciales del Pla y
de Llevant, desdoblamiento en saneamiento de Ibiza y un largo
etc., además, de mantener numerosas reuniones con
colectivos y con diferentes administraciones.

Y aprovechando que está aquí Sr. Marí, nosotros
queríamos plantearle algunas cuestiones, que, muchas de ellas,
es verdad que ya las ha comentado, relacionadas con la
financiación autonómica, con el REB, con la necesidad de
activar rápidamente esta comisión mixta para poder paliar los
grandes problemas que tiene nuestra comunidad autónoma por
su condición insular, pero aspectos que seguramente desde su
perspectiva nos podrán ayudar a entender mejor determinadas
actuaciones del Gobierno nacional.

Por ejemplo, ¿cómo se ve desde este Senado que en breve
se va a constituir, las diferentes previsiones a la baja del
crecimiento económico, la ralentización económica, los
preocupantes datos en cuanto a la creación de empleo a nivel
nacional o balear? ¿Cómo afectará, en su opinión, a la
economía española y especialmente a Baleares, el inminente
Brexit y el incremento de aranceles que viene anunciando la
administración Trump? ¿Cuáles deberían ser estas medidas
específicas relacionadas con el transporte marítimo y
transporte aéreo para paliar estas desventajas de nuestro
territorio insular?

¿Le parece..., le parece oportuno representar los intereses
de todos los ciudadanos en el Senado?, ¿o simplemente
defender los intereses de aquel partido que le ha propuesto
para ser senador?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Marí, per comparèixer
avui. Tenc diverses preguntes, algunes ja s’han formulat. Vostè
ha comentat que durant l’estiu, entre que es varen convocar
eleccions i ara en aquest impasse, que no hi havia hagut
activitat legislativa del Govern, però jo entenc que vostè va ser
triat per aquesta cambra i se suposa que vostè no va perdre la
seva condició de senador, i per tant entenc que durant aquest
estiu vostè haurà avançat en la seva feina, ja sigui preparant el
seu full de ruta, què vol fer durant aquests quatre anys que en
principi serà senador, i  m’agradaria saber idò això, aquests
mesos, a part del període de vacances que pot haver tengut
tothom, què ha fet vostè.
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Després entenc que aquesta compareixença, més enllà -i
així surt registrada al registre- més enllà d’explicar la seva
feina que ha fet també és per explicar els  projectes que
treballaran, i entenc que arribarà un moment en què s’haurà de
parlar dels pressuposts generals de l’Estat, i m’agradaria saber
si aquests pressuposts de l’Estat tornen ser els pressuposts
més socials de la història d’aquest país quin serà el sentit del
vot de vostè, perquè se suposa que si són els més socials
revertiran de forma positiva cap a les Illes Balears i se suposa
que en aquest sentit no es pot votar en contra d’alguna cosa
que beneficia les Illes, i bàsicament m’agradaria saber això.

I vull entendre també que si aquest govern de coalició
progressista que sembla que es formarà, si tira endavant
propostes de millora cap a les Illes Balears, també m’agradaria
saber quina postura tendrà vostè davant aquestes iniciatives,
perquè vostè principalment comentàvem que si havien demanat
una reprovació per temes ideològics vull entendre que vostè
s’ajustarà al seu treball de forma objectiva, i que si alguna cosa
és positiva, encara que el Partit Popular davant el seu rol
d’oposició, vostè no seguirà aquest rol, sinó que s’ajustarà al
fet que si una cosa és positiva haurà de votar a favor de les
iniciatives positives que reverteixin cap a les Illes Balears.

Després també ha parlat sobre immigració, ha passat una
mica de puntetes per damunt; a mi m’agradaria saber si vostè
creu que cal que es faci un pacte d’estat que tengui per eix
central el compliment dels drets humans, perquè ara mateix,
per exemple, hi ha molts de drets humans que es vulneren, ja
sigui a les fronteres o ja sigui en el tractament d’aquestes
persones que fugen i que quan arriben aquí es troben en unes
situacions que de vegades se’ls vulneren els seus drets
humans, i m’agradaria saber això, si vostè creu que s’hauria de
fer un gran pacte d’estat.

Després també m’agradaria saber si algun moment s’ha
trobat en la situació que hagi volgut presentar una iniciativa i
des del seu grup al qual s’ha adscrit potser li hagin dit que
aquesta iniciativa millor que no la presenti perquè potser no
afavoreix o no s’hauria de presentar. A mi m’agradaria si es
troba en aquesta situació o si té total llibertat per presentar
aquelles iniciatives que considera que s’han de presentar.

A veure... I també li vull demanar, i li deman si pot ser
totalment sincer, si vostè creu que seguiria la mateixa línia de
feina en el cas que, en lloc d’un govern presidit pel Partit
Socialista com és aquí a les Illes Balears i com es preveu que
serà al Govern de l’Estat, si faria exactament el mateix rol que
avui ens ha comentat aquí, o si potser estigués presidit per una
altra formació política vostè canviaria el seu rol.

I després també no vull acabar sense parlar sobre la millora
del finançament. Si es posa una bona iniciativa que millori el
finançament, el mateix que ja he comentat abans una mica, si
vostè hi votarà a favor o si pel contrari s’ajustarà a la disciplina
de vot del grup parlamentari al qual està adscrit.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Gómez pel Grup
Parlamentari Ciudadanos, per un temps de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Molt bon dia a tothom. Sr. Marí, Sr.
Vidal, llavors intervendrem seguint l’ordre establert a la
comissió, i per tant...

El nostre plantejament, donada aquesta sol·licitud de
compareixença paral·lela, com ha esmentat el portaveu del
Grup Parlamentari MÉS, paral·lela a una PNL on es fa quasi
una moció de reprovació a un..., una moció de reprovació no,
una PNL per instar a la reprovació  d’un dels senadors, el
context de la meva intervenció serà un poc un context (...). Per
ventura la PNL ja tendrà la seva discussió, però el que
plantejaré és una sèrie de reflexions més que de preguntes
concretes a les seves breus actuacions parlamentàries, no per
insuficiència administrativa, sinó..., no conec la del Sr. Vidal,
la coneixerem després, però sí pel període d’aquesta
legislatura al Congrés i al Senat.

Miri, vostè coneix, Sr. Marí, Sr. Vidal, coneixen el nostre
posicionament com a grup polític sobre la figura del Senat,
una figura que ha estat tremendament desvirtuat el seu objecte
que fixava la Constitució, i ha estat precisament per la seva
trajectòria en el debat i en les iniciatives que ha duit, que han
estat més iniciatives que no de l’interès territorial de la
diversitat de l’Estat espanyol, sinó quasi quasi de l’estratègia
política dels grups parlamentaris paral·les a l’acció que es duia
en el Congrés, i això no és només una reflexió del grup
parlamentari meu, es compartia per alguns altres en segons
quin moment que s’han plantejat altres..., la revisió, sinó per
la ciutadania. Això és una llàstima, però hi ha certa desafecció
a la política especialment perquè es desconeix o arriba una
informació no adequada de l’activitat dels senadors i les
senadores de les Corts.

Per tant crec que hi ha un repte i que hi ha un plantejament,
però independentment del que nosaltres ens plantejam que
hauria de ser el Senat i la seva reformulació, és
inqüestionable, crec, la nostra lleialtat institucional i el nostre
acatament al que estableix la Constitució Espanyola i la
regulació de com ha de funcionar el Senat.

Però miri, hi ha una figura molt concreta que són els
senadors parlamentaris, els senadors autonòmics, triats per
aquest parlament, i aquí sí que hi ha una gran tasca a fer,
almanco pel que respecta al Parlament de les Illes Balears.
Vostès són senadors autonòmics triats per aquest parlament,
per tant tenen un mandat d’aquest parlament, amb una
representació molt diversa i molt plural, molt fragmentada,
evidentment, amb una altra realitat política a tota la política...,
el marc de la política nacional, que hi ha una diversitat de
partits i de propostes en aquest parlament. Per tant, tot i que
tenim representants els àmbits dels interessos de les Illes
Balears, representats per diputats i diputades, senadors i
senadores, evidentment els seus grups parlamentaris, hi ha
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concretament els senadors autonòmics, que tenen, entenem
des d’aquest parlament o els diputats del nostre grup
parlamentari, una missió  molt concreta, que són
específicament els interessos aprovats o traduïts a través de la
cambra parlamentària a les seves comissions, plenari i
comissions. Per tant entenc, i no arriba la informació d’això,
que tota resolució i tota proposició no de llei aprovada en
aquestes comissions i en el plenari d’aquesta cambra que insta
el Govern d’Espanya o altres institucions, han de ser el
catecisme laic de vostès a l’hora d’arribar, i això no arriba.
Arribarà el ressò que més o manco s’hagi traslladat del major
debat que hagi fet el grup parlamentari però no els senadors i
les senadores de les nostres illes.

Llavors tenen vostès un..., no és un decàleg, són tres o
quatre eixos importants en el seu discurs, i és un discurs que
crec que ha de ser..., corporatiu dels senadors autonòmics,
vostè i el Sr. Vidal, a més a més reforçat pel grup
parlamentari, però en tot cas corporatius de vostès dos: el
règim fiscal propi de les Illes Balears, el sistema de
finançament, el tema de transport i mobilitat i en paral·lel
també al debat que pugui dur la representació del Govern de
les Illes Balears en el Comité de las Regiones. I vostès han de
plantejar sempre i deman, o nosaltres ens interessarem a les
compareixences que vostè ha plantejat aquí, que em sembla
correcte, em sembla un gest necessari, evidentment nosaltres
ho podem demanar quan ho considerem, però que ja hi hagi la
iniciativa almanco de cada 6 mesos, que hi ha un període
important d’iniciatives parlamentàries per poder treballar,
nosaltres farem seguiment d’això que li esment a vostè, Sr.
Marí.

Però, insistesc, això és una cosa que ha d’arribar als
ciutadans i el que esperen els ciutadans dels senadors
autonòmics és el debat propi dels interessos, no només
d’aquest Parlament, sinó vostès com a senadors evidentment
electes del que representen els ciutadans de les Illes Balears
a les quatre illes.

He vist evidentment, ja ho sap vostè, que el tema
d’immigració és un tema delicat, que no s’ha de fer no només
estigmatització, sinó frivolitat i, evidentment, quan es parla de
què arriben pasteres a les nostres illes, a més de demanar al
Govern d’Espanya quina és la política..., o si té un pla
específic, crec que també s’ha de demanar quina..., o un pla de
com es desenvolupa el Frontex, o com es desenvolupen altres
polítiques, ha de demanar, hem de demanar als ministeris
quins plans específics té per donar suport amb recursos
d’acollida, integració i de la via de procediment legal que
correspongui a l’administració de les Illes Balears per una
cosa que és evident i és un circuit i és un canal i és una via
evidentment d’arribada i és una via d’arribada per una qüestió
lògica, s’està traficant amb ells, hi ha vaixells nodrissa i els
deixaran prop de les costes, el més immediat i el més barat
per a aquests mafiosos i traficants com esclavistes, és deixar-
los el més a prop de les costes europees, europees he dit,
europees, per tant, és un tema conjunt.

Són d’aquests temes que nosaltres li farem seguiment de
les seves compareixences i vostè ja ens pot avançar qualsevol

informació envers això del que serà la seva estratègia política,
iniciatives li ho agrairé.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de deu
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Marí Bosó. He de
empezar diciendo que nuestro grupo parlamentario no apoyó
su elección, pero no lo hizo no por la suya, con la que
estábamos absolutamente de acuerdo, sino porque la ley nos
obliga a votar una candidatura conjunta. Y digo esto porque
aquí se ha preguntado cuál es la esencia y la diferencia entre
un senador de designación y un senador de elección; pues es
muy clara, si todos fueran de elección, el Sr. Vidal no sería
senador. Esa es la básica diferencia.

Yo entiendo y además conociendo su trayectoria política
y cómo la ha desarrollado, que usted en el fondo debe
compartir un principio de nuestro grupo parlamentario, que es
que desde el momento que usted ha sido elegido senador, es
senador del Reino de España, independientemente de que haya
sido elegido por Baleares y de que por lo que ha de velar un
representante de la soberanía nacional, es por el conjunto del
bien de España y no sólo de los intereses particulares.

Por su puesto, usted como ciudadano de Baleares conoce
la realidad de estas islas y nadie mejor para defenderlas en sus
necesidades, en sus apreciaciones, etc., pero a nosotros nos
gusta recalcar siempre que los senadores, los diputados son
diputados de la soberanía nacional y por lo que deben velar es
por el conjunto del interés del bien general de la nación, y no
lo que a veces parece, que es que, como usted viene de
Baleares, sólo puede velar y defender los intereses de
Baleares, aunque a veces pueden entrar en contradicción
contra el interés general de la nación.

Me ha interesado mucho lo que nos ha explicado usted
sobre el tema de la inmigración, que, como bien sabe, es un
tema que preocupa mucho a nuestro grupo parlamentario; yo
creo y creemos nosotros en VOX que la ley está para
cumplirla, que existe una regulación al respecto de la
inmigración y de la inmigración ilegal y le animo a seguir en
esta linea y sobre todo a que desde el Senado se impulse la
investigación de lo que hay detrás de las mafias que trafican
con inmigrantes, porque estamos seria y hondamente
preocupados no sólo por la llegada de pateras a nuestras
costas, sino que estamos muy preocupados por la gente que
muere en el mar, intentando llegar a lo que ellos piensan que
es el paraíso de occidente. Entonces, hay mucha gente
aprovechándose de la miseria, de la necesidad, del hambre de
países que están en situación crítica y nosotros le animamos
a que desde el Senado se emprenda una serie de investigación
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sobre qué mueve a estas supuestas ONG, cómo se financian,
etc.

También le quería hacer una pregunta sobre lo que nos ha
expresado usted de la reforma de la Constitución, el artículo
69.3, sobre la posibilidad de elegir un senador por
Formentera. Ahí nuestro grupo no puede estar en más
desacuerdo porque el senador por Ibiza salió elegido por unos
15.000 votos, el de Mallorca entre 90 y 80 y tantos mil los
que fueron elegidos senadores, y en Menorca 10.500. Nuestra
candidata al Senado obtuvo alrededor de 60.000 votos. No
consideramos que tuviera ningún tipo de justificación que
Formentera con 900 votos tuviera un senador. O sea,
consideramos que es una desproporción tan absoluta con la
representatividad, que yo entiendo, como ibicenco, la simpatía
que pueda sentir por Formentera, pero creo realmente que
desvirtuaría completamente la representación de un senador,
un senador con 900 votos, menos de los que tiene un concejal
de la mayoría de nuestros ayuntamientos, creo sinceramente
que no sería una medida acertada. Entonces, yo no le animaría
en nada a seguir en esta linea.

Y por último también se le ha pedido a usted que condene
un régimen, etc., nosotros consideramos que nuestra función
es interpelarle sobre su trabajo, sobre sus proyectos de futuro,
sobre lo que usted condena o deja de condenar, pues sería
como preguntarle también sobre cuál es su religión, o cuál es
su opción sexual, etc. Nosotros pensamos..., usted es muy
libre de contestar, por supuesto, si quiere, pero consideramos
que este tipo de preguntas trampa que afectan a las creencias
personales de cada uno, no tienen ningún objeto y sobre todo
cuando provienen muchas veces de personas que no condenan
el comunismo u otro tipo de regímenes totalitarios.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari Pi
Proposta per les Illes Balears el Sr. Melià, per un temps de
deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Benvinguts als senadors de
designació autonòmica. La veritat és que me veig un poc
obligat a començar amb una reflexió general, perquè sinó no
ho contextualitzarem adequadament el debat que estam tenint
en aquest moment. Per al Grup Parlamentari El Pi el Senat així
com està avui en dia, és clarament insatisfactori, perquè en
realitat no és una cambra de representació territorial, en
realitat és una cambra de segona lectura, fins i tot vostè sap
que alguns li diuen que és un cementeri d’elefants, alguns ho
han dit això, no entraré amb aquest debat i evidentment no
consider que cap dels dos senadors, estiguin en aquesta
situació, en el cas de les Illes Balears.

Però en tot cas el Senat actualment en la configuració
constitucional i legal que té Espanya no compleix la seva
funció bàsica, que és la representació  territorial, no la

compleix, allò que compleix és una cambra de segona lectura
del Congrés dels Diputats, això és el que compleix i aquesta
és la realitat del Senat. Per tant, aquesta cambra si no es
reformulada adequadament és una cambra que no té sentit.
Clar, això es vincula a la funció dels senadors autonòmics,
perquè els senadors autonòmics no són aliens a aquesta
realitat, els senadors autonòmics viuen en aquesta realitat. I
c lar, aquí es diuen coses que no són certes, el Grup
Parlamentari Ciutadans diu “tenen un mandat”, no tenen cap
mandat, no en tenen cap de mandat amb la Constitució i amb
les lleis a les mans, no en tenen cap, aquesta és la realitat i
això és una evidència del mal enfocament i del mal disseny
d’aquesta cambra quan efectivament, si és una cambra de
representació territorial els senadors triats per les autonomies
haurien de tenir un mandat, però en aquest moment no el
tenen. Evidentment al nostre grup parlamentari li agradaria
molt més el model alemany que és un model de Senat
funcional, que representa realment els länders i que té sentit,
però no és el cas del sistema espanyol.

Aquí el Grup parlamentari Popular també ha dit una cosa
amb la qual no podem estar d’acord, perquè els senadors no
defensen la seva comunitat autònoma, com a missió bàsica i
específica, això no és així en el nostre sistema, ens agradarà
o no ens agradarà, i no ho dic per vostè, faig una reflexió
general, no és així. I que no és així queda absolutament
demostrat en com s’adscriuen aquests senadors, aquests
senadors no s’adscriuen per territoris, s’adscriuen per grups
parlamentaris als quals pertanyen, cosa que vostè sap que a
Alemanya no passa. 

Precisament d’això va la qüestió, mentre  els senadors
autonòmics d’adscriuen al grup parlamentari a què pertanyen
políticament, partidistament, evidentment quedarà diluïda la
seva missió, diguem, desitjable, de representació territorial,
perquè entram en visions diferents i, evidentment, vostè, com
el Sr. Vidal, com tots els senadors autonòmics, com tots, els
que hi ha actualment i els que hi ha hagut sempre, es
posicionaran més en funció del grup parlamentari al qual
pertanyen que en funció de la comunitat autònoma, i aquesta
és la trista realitat que tenim.

Però, és clar, aquí, si no, començam a fer volar coloms i
al final som on som, i som en aquesta realitat, que ja li dic que
el nostre  grup parlamentari creu que s’ha de reformular,
perquè per tenir una cambra de segona lectura el que cal és
estalviar-nos aquest cost, però el que hauríem de fer és tenir
una cambra que fos realment el que diu la Constitució:
representació territorial. Alguns no en tenen de representació
territorial, el portaveu que m’ha precedit en l’ús de la paraula
entén que... Formentera no es representació territorial,
Formentera no es mereix res. S’ho mereixen les Illes
Canàries? Es veu que sí. Les petites o menors, o com ho
vulguin dir, les Illes Canàries sí que poden tenir un senador,
però Formentera no el pot tenir, es veu que alguns grups
parlamentaris tenen una visió molt allunyada de la nostra, com
a mínim.

Dit això, li he de dir, Sr. Marí i Bosó, que m’ha sorprès...,
-ja sabem que vostè a la seva intervenció no pot tocar tots els
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temes ni pot fer referència a tot allò que farà durant quatre
anys perquè ni ho sap vostè, perquè evidentment l’evolució
política, social, econòmica provocarà que algunes coses que
en aquests moments som incapaços de veure siguin objecte de
la seva feina-, però sí que ha deixat un tema que per a mi és
molt important, i li diré quin és, evidentment: és el
compliment de l’Estatut d’Autonomia de les Illes Balears, el
compliment de l’Estatut d’Autonomia, no és un tema menor,
entendrà que crec que és un tema en majúscules.

Per què li dic això? Perquè l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears preveu, per exemple, alguns traspassos de
competències de l’Estat a les Illes Balears: justícia, vostè no
ha fet referència en absolut a aquest tema. Però crec que, com
a mínim, seria desitjable, ja dic que jurídicament no és així,
però seria desitjable que els senadors de designació
autonòmica defensassin la norma institucional fonamental del
seu territori i en aquest cas de l’Estatut d’Autonomia i
intentassin que el Govern de l’Estat complís, perquè n’hi ha
molts que els agrada parlar de complir la llei, però després hi
ha lleis que no els interessen i que no compleixen, idò aquesta
Llei Orgànica de l’Estatut de l’Autonomia seria molt bo que
els senadors intervinguessin, empenyessin, lluitassin perquè
realment es donàs compliment a les seves previsions i es
produïssin els traspassos allà prevists.

Dit això, li diré dos temes, telegràficament, que han estat
objecte  dels seus comentaris: un és el tema del comerç
minorista. Vostè sap que aquesta proposició de llei que es
troba pendent va ser iniciativa del nostre grup parlamentari,
evidentment sabem que segurament vostès no coincideixen al
cent per cent amb la seva formulació, perquè vàrem tenir un
debat, però bé, estam una altra vegada en aquest context,
resulta que el senador realment no exerceix una funció de
defensar les iniciatives de la Cambra, sinó que es posicionarà
ideològicament amb el seu grup. Això ja ho sé, però, en tot
cas, com que vostè no hi ha fet referència, ens agradaria que,
després de tots els mesos que han transcorregut, evidentment
no imputables a la seva persona, en absolut, però sí que ens
agradaria que aquesta iniciativa pogués avançar i es pogués
produir el debat de la seva presa en consideració.

I després dos temes sobre el finançament autonòmic que
vostè ha comentat, un, que nosaltres volem íntegrament el
compliment del principi d’ordinalitat, no un cert compliment
del principi d’ordinalitat, perquè vostè sap com acaba, si vostè
aquí, a les Illes Balears diu “una certa”, quan arribi a Madrid ja
no serà ni “certa” ni res. Per tant, és molt important ser
categòrics amb el compliment del principi d’ordinalitat, no
moderar-ho, no alleugerir-ho, no fer una lectura tan suau com
la que vostè ens ha donat, perquè tots sabem com acaba això,
acabarà que continuarem a la cua, essent els que més aportam
i els que manco rebem.

I una segona qüestió sobre el sistema de finançament, que
vostè no ha comentat, però que per a nosaltres és important,
i ja que ens ha fet un cert crit que també li facem una
aportació, és la capacitat normativa: volem que les comunitats
autònomes tenguin més capacitat normativa en els imposts que
gestionen a través del sistema... que gestionen o que tenen

participació a través del sistema de finançament, perquè vostè
sap que hi ha tendències a coartar, a tallar que hi hagi poca
capacitat normativa de les comunitats autònomes; evidentment
no seria la nostra línia.

Aquestes són les nostres aportacions. 

Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula la Sra. Carbonero, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president, benvinguts diputades, diputats,
benvinguts senadors, Sr. Vidal i Sr. Marí, per ser presents en
aquesta compareixença.

Passam per sobre del debat del Senat que han encetat
alguns grups polítics, nosaltres ens centrarem en aquests
mesos d’activitat que ha tengut vostè al Senat, un poc en les
línies que ens ha explicat, i fent algunes preguntes també,
tenint en compte que aquesta compareixença també s’ha fet
amb l’objectiu de conèixer quines són les línies polítiques que
vostè pretén defensar per a aquesta comunitat en el si del
Senat.

Em centraré un poc en els temes que vostè ha tractat, en el
tema energètic, per exemple. En el tema energètic vostè ha dit
que ha fet algunes activitats, algunes preguntes en referència
als generadors de Menorca; jo som menorquina i, bé, li puc dir
que sí que va ser un desastre el que va passar l’any passat, ara
fa just, escàs un any, i bé, coneixent un poc la xarxa de
distribució de l’energia sap que va ser un poc una situació
d’una ametlla que cau de punta, diguéssim com la tormenta
perfecta: tenim dues línies de distribució i va passar un cap de
fibló, que no sol passar mai de nord a sud, i va xapar les dues
línies de distribució i va deixar tota la banda de Ciutadella, jo
som concretament de Ciutadella, tres dies sense llum. 

Tot el tema de generadors i d’intentar que hi hagi màxima
celeritat en aquest tema em sembla molt bé, però també li
record que teníem un cable amb el qual hi va haver un accident
marítim d’una embarcació que el va ferir i que, bé, que amb
diferents governs, dels quals alguns no n’es responsable el
Partit Socialista, no s’havia fer res en aquest tema; és a dir que
teníem la connexió que hagués pogut evitar que Ciutadella i
tota la banda de Ferreries, Es Mercadal, quedés sense
connexió elèctrica, teníem que el cable no s’havia reposat.

Vostè  sap que ara en aquests moments ja està passat el
cable i es fan passes actives perquè realment es pugui tenir
aquesta connexió, que és la base perquè no ens torni passar
aquesta situació.

Més enllà del tema energètic i de connexions amb cables
i els generadors, en cas d’emergències, em preocupa també,
o ens preocupa al grup, el tema pròpiament de la línia política
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en termes energètics, perquè tots aquests temes que he
comentat fins ara són temes d’energia purament... de crema
de... d’energia clàssica. Nosaltres ens preocupam per tota la
transició energètica, aquí també li demanaria a veure vostè
quina línia pensa seguir per defensar els interessos de la
nostra comunitats pel que fa a aquest avanç cap a una transició
energètica i cap al pas a unes energies renovables i deixar de
banda tot el tema de l’impost al sol i tota aquesta situació
legislativa que hem hagut de suportar, tot per pal·liar aquest
avanç.

En altres temes, com és el tema de govern, bé, jo, vostè ha
dit concretament..., insistesc que aquí aquesta compareixença
és clara per una representació de dos senadors que surten de
la cambra autonòmica, que és una cambra diversa, com bé han
dit alguns companys nostres, i que, bé, que aquí tenim una
representació que a nivell del Senat hauria de ser una
representació purament territorial dels interessos de les Illes,
que no és un territori fàcil, en el sentit que, com sap vostè,
estam formats per quatre illes, i bé, jo aquí li volia demanar a
veure quines accions ha realitzat a les diferents illes. Vostè sé
que és d’Eivissa, ha comentat que havia demanat el
desdoblament de la xarxa d’aigües d’Eivissa, si no vaig
equivocada, per tot el tema d’unitaris, de recollida unitària
d’aigües; bé, aquí també m’agradaria que ens digues, a nivell de
totes les Illes, quin projecte, quina línia política pensa
defensar en aquesta nova legislatura per poder millorar aquest
problema, que consider, com vostè, que és un problema tot el
tema de la recollida selectiva, de l’operativa que hauria de ser
a tots els municipis, a veure quina línia pensa fer més enllà de
la ciutat d’Eivissa.

En el tema del règim especial, també vull recordar que...,
bé, vostè ha fet apreciacions polítiques, que aquest règim
especial que s’ha negociat troba que és pitjor, -em corregirà
si m’he equivocat, però he agafat algunes notes- però, bé, li
vull comentar que hi ha temes que són d’Estat, i des del Senat
potser s’haurien d’elevar un poc les mires; vostè quan ha dit
que en aquests passats mesos havia vist una manca d’intent
seriós de formar govern -ho tenc apuntat així també amb
paraules textuals-, jo també li vull dir que hi ha alguns partits
que també des d’aquest sentiment d’Estat hagueren pogut
donar un suport a uns pressuposts que tenien un règim especial
on hi havia doblers clars per a les Illes Balears, i que no es va
fer així per segons quins partits, com també hagueren pogut
donar suport a una investidura d’un president i tampoc no es va
fer així. 

Per tant, amb el tema de finançament, enllaçant amb
aquests temes d’Estat, creiem que és un tema d’Estat el Règim
especial de les Illes Balears, és una qüestió d’Estat fins al punt
que ara ens manca el tema fiscal, i creiem que hem de tenir
responsabilitat per part de to ts, i com més ens impliquem i
més evitem temptacions electoralistes o partidistes, creiem
que aquestes illes, aquesta comunitat en pot sortir molt millor
parada quant al règim fiscal. I ara precisament s’enceta una
legislatura, una possible legislatura, i s’enceta un escenari nou
on realment es poden trobar unes línies en què aquesta
comunitat en surti beneficiada, i sé ben cert que vostès, com
a senadors, i tots els que som en política és un poc el que

perseguim. En aquest sentit, doncs també li demanaríem a
veure quines línies considera vostè, amb el règim especial,
que s’haurien de fer, a part d’aquesta comissió que ha dit,
comissió mixta, que considera que s’ha de reunir com més
prest millor, idò a veure quines són les línies polítiques
concretes que està apuntant.

I en altres temes, com immigració, ja hi ha hagut molts de
grups polítics, ens sumaríem a la resposta, escoltarem
atentament la resposta a altres grups.

I per la nostra part això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té  la paraula el Sr. Marí Bosó per
contestar.

EL SR. SENADOR DESIGNAT PEL PARLAMENT DE
LES ILLES BALEARS (José Vicente Marí i Bosó):

Moltes gràcies, Sr. President, i gràcies també pel to de les
seves intervencions. Em permetran que faci algunes reflexions
genèriques, perquè són qüestions comunes que s’han plantejat,
i després contestaré algunes qüestions més puntuals.

En primer lloc, parlar de la naturalesa dels senadors
autonòmics, dels senadors..., en el sentit que compartesc i
indicava el Sr. Melià, però permeti’m que els digui una cosa,
els he dit a la meva primera intervenció que no venia a tirar
d’argumentari, i jo tenia una cert pudor en venir aquí i dir que
al que em dedicaré els  quatre anys següents serà a intentar
reformar el Senat, perquè els ciutadans del carrer encara
riurien. Durant aquests quaranta anys hem dit, crec que,
almenys els partits  d’àmbit nacional, sempre duim al
programa: reformaremos el Senado y lo haremos una
cámara de representación territorial; per tant, em feia un
cert pudor dir que em dedicaria a intentar reformar el Senat.

Però, sí que crec convenient, en la línia de les reflexions
que han fet els diferents portaveus, assenyalar que els
senadors, com ha indicat el Sr. Melià, i els diputats, tant els
diputats al Congrés com els senadors, tenen prohibit el
mandato imperativo en nuestra Constitución, y esto
entronca con... amb l’encaix que es va donar al Senat: per una
banda, efectivament, va primar molt més que el Senat vos
cambra de segona lectura, de refredament, d’això que es diu
refredament, i no el pes territorial, perquè l’article de la
Constitució diu: El Senado es la cámara de representación
territorial...”, en canvi, només una cinquena part dels senadors
són de designació territorial, la resta són de designació directa
del cos electoral unitari.

Jo, feta aquesta reflexió , recoman, i segur que ho han
llegit, l’Informe del Consejo de Estado, de febrero de 2006,
a petición del Gobierno de España, reclamándole, o
pidiéndole al Consejo de Estado que se pronunciara sobre
diversos términos de reforma de la Constitución, y muy en
concreto respecto de la reforma del Senado y del título
octavo de la Constitución. Crec que moltes de les
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alternatives que el Consejo de Estado planteja són positives,
es poden matisar o no es poden matisar, però crec que aquell
informe conté una reforma constitucional positiva... per a les
altres qüestions, però sobretot per al Senat. 

No acaba de destriar..., fer un Bundesrat, és clar, són
representació de governs, dels länders, bé, seria potser un
trencament massa fort, però canviar l’ordre i que una cinquena
part dels senadors fossin de representació directa de la
voluntat popular i les altres quatre cinquenes parts fossin
representació de designació de les cambres territorials,
segurament seria..., y en ese sentido cabría, porque hay
varias formas de configurarlo, cabría, en primer lugar, que
hubiera menos senadores, que también nos iría bien -
perdón por la broma-, pero... configurar un cupo mínimo,
que de hecho ya lo hay, a nivel de representación hay tres
senadores por provincia, excepto las especialidades, Ceuta,
Melilla y las nuestras, las insulares, con unos adicionales
por población, que es a lo que creo que el Sr. Rodríguez se
refería in tentando..., lo aplicaba al caso concreto de
Formentera, que yo en este caso sería partidario de que
tuviera representación propia, un senador propio, pero
creo que se puede conjugar perfectamente.

Per tant, vull dir, no hi ha mandat imperatiu. Què ens toca,
a nosaltres? Estic segur que el senador Vidal, igual. Què ens
toca, a nosaltres? Idò, mirar de connectar aquesta vinculació
especial que sentim, i que tenim per la cambra, jo almenys la
sent així, i per això he dit que vendré cada sis mesos en
compareixença voluntària en aquesta comissió a donar
resposta al que em demanin, a part de les compareixences que
vostès sol·licitin com a grups parlamentaris, i per això també
he dit que farem un seguiment de la tramitació de les
iniciatives legislatives d’aquest parlament a les Corts
Generals, per pressionar on haguem de pressionar, perquè
corrin. Després, Sr. Melià, el sentit del vot ja serà una altra
cosa, però almenys si la iniciativa legislativa d’aquest
parlament es troba damunt la taula de la Mesa del Congrés, que
es tramiti, i que es tramiti amb una certa celeritat, perquè crec
que ja fa dos o tres anys, no?, que hi ha aquesta iniciativa en
marxa.

Per tant, això respecte del Senat, de la naturalesa jurídica
de la representació, en aquest sentit, hem d’atendre la nostra
designació, jo almenys així ho sent, però també al mateix
temps formam part, perquè hay prohibición de mandato
imperativo dels grups parlamentaris. Segurament, perquè en
el moment de la Constitució no estava clar quina era la via de
l’autonomia de les diferents regions i nacionalitats del nostre
país, a l’any 1978 es pensava que hi podia haver dos vías de
acceso a la autonomía, pero no se sabía cómo iba a quedar
el mapa autonomico, por tanto ahi quedó esto mal
diseñado.

Ara, ho torn repetir, no he començat per la reforma del
Senat, perquè crec que contribueix poc que jo digui “vamos a
intentar”,bé, “vamos a intentar”, duim quaranta anys dient
que reformarem el Senat i no el reforma ningú, per tant, soc
escèptic que aquesta legislatura algú tiri endavant una mínima

reforma del Senat, tot i que sí que hi va haver al seu moment
reformes reglamentàries que crec que el potenciaren. 

Una altra qüestió : oiga, aquellas cuestiones de interés
autonómico de especial relevancia autonómica que la
tramitación legislativa se inicie en el Senado y acabe en el
Senado, bé, també són propostes que es fan en aquest informe
del Consell d’Estat, pel que fa a aquesta qüestió del Senat i a
la configuració del Senat.

Després ja..., enllaçant en aquest sentit i pel que em deia el
Sr. Ensenyat, jo deia el 55%..., jo no som aquí per competir
amb el Sr. Vidal, el contrari, crec que he de compartir moltes
coses amb el Sr. Vidal, he vengut... si tenen temps de
recuperar la meva primera intervenció, he intentat fer especial
cura, bé, ja ho he dit, no venc a tirar d’argumentari, ni
competesc amb el Sr. Vidal, i crec que he de compartir moltes
coses amb el Sr. Vidal, de fet crec que les compartesc, amb el
seu grup parlamentari també; jo he estat en aquesta casa i he
compartit moltes coses amb el seu grup parlamentari, des de
també evidentment la meva posició ideològica, per això
m’ofèn que em demani si jo condemno la dictadura del general
Franco, yo condeno la dictadura del general Franco y no me
hace falta que usted me lo pregunte, es más me ofende.

Por otro lado també en aquesta qüestió, no és un plural
majestàtic, miri, si vostè ho entén així, jo no he intentat
utilitzar un plural majestàtic, però sí que és veritat que fem una
feina conjunta, que formam part d’un grup parlamentari,
signam les preguntes conjuntament i miram les qüestions que
afecten totes les illes. Jo, com a senador autonòmic hauré de
fer especial incidència en algunes qüestions, però crec que
això ni aporta ni lleva res, són tecnicismes que no sé si
interessen ningú.

La Sra. de Sans, perdó, la Sra. Sans, bé, crec que.... no he
tengut cap problema amb el meu grup parlamentari per
presentar iniciatives, he presentat les que he considerat i no,
ningú no m’ha posat cap problema.

Per una altra banda, escolti, un pacte per la immigració?
Doncs sí, crec que seria positiu. De defensa dels drets
humans? Segur. Els primers drets humans que es veuen
lesionats en aquesta lamentable història són els dels
immigrants, quan són captats per les màfies, els demanen...,
els sotmeten a xantatge per cercar una vida millor, per tant,
no... crec que no hi ha d’haver cap problema a fer un pacte per
la immigració , però facem un pacte de la immigració de
veritat, no de titulars, no..., no ho sé, és una qüestió.

I una altra cosa, Sra. Sans, si en aquest govern que van a fer,
que no se sap encara si es farà o no, vostès presenten els
millors pressuposts socials de la història jo els votaré, no es
preocupi. M’ho ha demanat, no?, si vostè presenta els millors
-els millors-, vostè m’ha dit: “si presentam els millors...”, jo
els votaré, no es preocupi que jo els votaré.

Respecte de la millora del finançament crec que n’hem
parlat, també hi feia referència el Sr. Ensenyat, és clar..., bé,
jo he dit autonomia en ingressos, em referia... pot venir de les
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dues bandes, capacidad normativa evidentment no. Per què
no tancam el sistema de finançament? Bé, la meva pregunta,
Sr. Ensenyat, dialècticament, val la pena que el tanquem? Ha
de ser una qüestió dinàmica, crec, el sistema de finançament,
negociam transferències, negociam competències, entren
transferències que s’han de dotar dins del sistema de
finançament, per tant, no sé si val la pena que el tanquem. El
que sí val la pena és que tenguem una certa lleialtat, de fet, el
sistema de finançament preveu cada cinc anys l’avaluació -
l’avaluació- i a partir d’aquí saber si s’ha de modificar qualque
cosa; no preveu la modificació cada cinc anys, preveu que ho
avaluem, i el que hagi funcionat bé, idò, és clar que hem
d’intentar canviar-ho, perdó, el que hagi funcionat malament
hem d’intentar canviar-ho, el que ha funcionat bé idò ha
funcionat bé. Per tant, el que sí és veritat és que hi ha una certa
competència a l’hora de cada cinco años lo cambiamos todo,
para lo que perdí hace cinco años o lo que considera un que
ha perdut fa cinc anys, ara ho tornam obrir i, per tant, tenc
l’oportunitat..., això des del punt de vista de les comunitats
autònomes. 

Vostè ha estat president del Consell de Mallorca i ho va
fer, si em permet..., segurament vostè tendrà una altra
consideració, però ho ha fet amb una llei de finançament de
consells totalment dinàmica, les variables es corregeixen cada
dos anys, són objectives, crec que va ser positiu. Ara, tancar el
sistema? No sé si ens convé, tancar el sistema. Ara, una altra
cosa és comportar-se amb lleialtat amb el sistema, no?, cada
cinc anys avaluam i corregim el que haguem de corregir. No
sé si es pedir peras al olmo lo de comportarse con lealtad,
però hauríem de fer-ho, d’acord?

Bé, crec que he contestat un poc también a lo que
planteaba el Sr. Rodríguez, respecto a la configuración del
Senado, en este sentido, pues al explicar que no hay, hay
previsión de mandato imperativo, por lo tanto los
senadores somos senadores del reino de España, esto es
así, no?, con unas..., ya digo, porque como no se ha resuelto
eso, pues entonces los senadores de designación
autonómica somos también senadores del reino de España
y nos hemos de ocupar de todo en realidad. Ahora, tampoco
hay que desconocer que de lo que nos conviene más
ocuparnos es de lo de Baleares, porque respondemos
también a un mandato de este parlamento, creo que es así
y yo al menos así me lo planteo.

Son ya..., -també per parlar a la Sra. García, que agraesc la
seva intervenció- en matèria de desacceleració econòmica, els
desavantatges dels territoris insulars, per juntar-ho un poquet
amb el que deia la Sra. Carbonero, bé, jo no he volgut que
sonàs com a una gran crítica, no, si li ha semblat així em sap
greu, no he volgut que semblàs com a una gran crítica, és
evident que jo tenc una determinada concepció del règim
especial econòmic aprovat. Ja li ho dic: la primera qüestió
d’insularitat pura -d’insularitat pura-, fletes de las mercancías,
venida després de l’aprovació, el règim econòmic ha
demostrat que no serveix per a res; per això he dit que la
primera actuació només constituir-se serà demanar la
convocatòria de la comissió mixta per ampliar sectors, per
ampliar la llista de productes de la bonificació. Si, a més, la

ministra, amb l’ajuda de tots, aconsegueix a Brussel·les més,
millor, és clar que sí, però una via directa que tenim, de
començar a donar un poquet de solució a aquest increment
dels nòlits i dels costs de les mercaderies és aquesta que li
deia.

Crec que he demanat, en el poc temps i en una situació de
control al Govern molt escassa, de dos mesos, perquè sí que
los senadores autonómicos quedamos disueltos cuando se
disuelve la cámara, Sra. Sans; o sea, yo, técnicamente, hoy
no sé si soy senador..., se mantiene la designación de este
parlamento y se renueva la designación de este
parlamento, pero el 3 volveremos a jurar o prometer, ¿de
acuerdo? O sea, técnicamente el Senado está disuelto, y se
disuelve para todos, otro de los líos de esto del Senado,
pero bueno, ya... ho anirem arreglant. Decía..., ¡ah!, decía
esto, he intentat en aquest espai de temps de dos mesos -per
cert, el Govern no ha contestat cap de les preguntes que he
presentat, no sé si al Sr. Vidal n’hi ha contestat alguna-,
d’acord, bé, aleshores he intentat preguntar per totes les illes,
i hem preguntat qüestions de totes les Illes.

En matèria de desdoblament de la xarxa de pluvials i
fecals..., és competència municipal; el que passa és que -i ara
parlaré de la legislatura anterior a l’anterior, o  sigui la del
2011-2015-, nosaltres -perdoni que digui nosaltres- vàrem
aconseguir posar en els pressuposts generals de l’Estat la
depuradora de Vila, la depuradora de Santa Eulàlia, la
depuradora d’Addaia, d’acord?, i la de Can Picafort, però el
conseller sap millor el problema que hi ha allà. Llavors, l’Estat
ha fet aquestes inversions i les hem fet. El tema de la
depuradora de Vila és que tenia, a més, un brancal de connexió
de desdoblament, i és a aquesta, és a això al que em referia. És
clar que hem de..., i en això també em pos a disposició del
Govern de les Illes Balears, que crec que és el que ha de dur
la veu. Escolti, les inversions..., crec que hem de replantejar
les inversions, crec que hem de fer molta feina en inversions
de depuració, és bàsic, però ajudarem en el que toqui, en la
línia que el Govern de les Illes Balears es marqui per
recuperar inversions o per posar inversions a l’Estat.

Ah!, i li deia, Sra. Carbonero, respecte de..., jo compartesc
amb vostè que el règim econòmic de les Illes Balears ha de
ser una qüestió d’Estat, però les qüestions d’Estat són d’anada
i tornada, si em permet la crítica, són d’anada i tornada. Jo he
estat assegut amb el Govern de les Illes Balears, i amb la Sra.
Cladera, quan va començar a posar en marxa una renovació, i
és clar, li vàrem dir: “No tornis el règim fiscal que ja tenim
aprovat per Consell de Ministres, si vols modifica’l però no el
tornis, perquè ja és peix al covo, ja el tenim”. Va tornar aquell
règim fiscal, avui no tenim règim fiscal. I en el darrer tram de
la negociació no hubo ida y vuelta en la cuestión de Estado,
d’acord? Però això ho entengui com a una matisació.

Ens trobam en desacceleració econòmica perquè no es fan
les reformes, aquesta és almenys la meva apreciació, i
perquè..., bé, deixi’m dir-ho d’una altra manera, sense que...,
perquè es fan reformes econòmiques equivocades i perquè
duim cinc anys d’inestabilitat política i de governs en
funcions, i no hi ha manera de posar-se d’acord; això afecta, la
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inestabilitat política afecta la nostra estabilitat econòmica,
com assenyalava la Sra. Garcia, no? Hem de donar estabilitat
política i després arremangar-nos per mirar de pal·liar la
desacceleració econòmica en la qual ens veiem avui. 

Segurament m’he deixat coses, però ho deix per a la
següent intervenció. Moltíssimes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara comencem el torn de rèplica. Pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr.
Ensenyat, cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, crec que hi ha una sèrie
de qüestions que no m’ha contestat que jo valor de manera
important i, si de cas, li faré una repassada. El tema de la
compatibilitat, la jurídica sobretot, crec que el tema és si s’ha
demanat o no un informe d’incompatibilitat a l’Ajuntament de
Vila, i  s i  és que sí, si es pot trametre una còpia a aquest
parlament.

Després, em referia a una qüestió que és prou més política
que no evidentment formal, com aquesta, que entenc que no
podem fer el ridícul espantós que jo li contava que vàrem fer
la passada legislatura, quan vàrem tenir tota una legislatura un
senador que també era conseller, que no ho podia ser, perquè
incompatible. Per tant, que no ens torni passar, no per a res
més, senzillament és una qüestió que crec que és informal,
vull dir que és formal, és molt formal, i és important.

La política..., tampoc no hi ha fet referència, vostès varen
fer bandera d’allò d’una persona, un càrrec, i a més crec que
era un dels acords del seu congrés; jo en política crec que una
de les qüestions fonamentals és la coherència, i especialment
de cara a la credibilitat dels ciutadans, que quan vénen
campanyes electorals facem bandera d’algunes coses i facem
promeses, que després encara no ha passat mig any i ja no ens
en recordem. Per tant el tema és si pensa conservar durant tota
la legislatura el càrrec de senador i el càrrec de regidor.

I respecte de tots els temes que comentava abans, els
temes de finançament de la comunitat autònoma, que vostè em
deia per què no es tanca? És que no es tracta de tancar-lo, es
tracta d’arreglar-lo, i vostè em posava d’exemple la Llei de
finançament dels consells. Fantàstic, la Llei de finançament
dels consells, a diferència de la de capitalitat de Palma, on
estipula que li pagaran 30 milions, no diu com, si serà amb
espècies o amb cash o amb projectes, i això crec que és un
dels grans errors que té l’Ajuntament de Palma, i qualque dia
s’haurà d’arreglar; en canvi als consells és una fórmula
matemàtica, és vera que per ventura després hauríem de
matisar certes qüestions en l’aplicació de la Llei de
finançament dels consells de coses que per ventura s’haurien
de reformular, però el gros és una fórmula matemàtica.
Nosaltres això no ho tenim, amb l’Estat. 

I vostè assenyalava després que, és clar, un senador ha
d’anar al seu grup polític, al que li pertoca, en aquest cas
dins..., i  jo  entenc que això ha estat un dels nostres errors
històrics. Vostè recordarà que a la passada legislatura n’hi va
haver un de Canàries que, a condició de donar suport als
pressuposts del Sr. Rajoy, li va dir: “Tu vols que jo et voti a
favor dels pressuposts? Idò m’apliques el 75% de descompte
per als residents de Canàries”, i, de rebot el vàrem tenir els de
Mallorca. Evidentment, varen haver d’acceptar, perquè, si no,
no haguessin aprovat els pressuposts. I després la floreta se la
va penjar el Partit Popular; massa bé! Crec que si volíem
medalles ens hauríem d’haver fet militars, no ens havíem
d’haver ficat en política, perquè som aquí per fer feina,
independentment del rèdit i dels resultats que en puguem
treure. Però crec que això ha estat un dels grans errors que
nosaltres tenim..., però crec que és un tema estructural, que és
ni més ni manco que fer complir l’Estatut d’Autonomia de les
Illes Balears, que, a més, és una llei, és una llei, com
recordava abans el Sr. Melià.

I també s’ha fet referència diferents vegades o s’ha fet una
comparació amb Alemanya, amb els lands alemanys;
Alemanya, per Constitució, té un apartat que diu que cap dels
seus estats membres no pot aportar més del 4% del seu
producte interior brut a les arques de l’Estat, perquè
considerarien que posarien en perill la seva economia local.
Les Illes Balears aporten el 14, el 14% del nostre producte
interior brut. Per tant, si el 4% posa en perill l’economia
local, no vull pensar jo el 14% què és exactament el que posa
en perill. El que sí veiem són els resultats: que els anys
vuitanta els ciutadans d’aquestes Illes érem els primers en
renda per càpita, i ara ja som molt per davall de la mitjana
d’aquest reino de España al qual es referien alguns, no? Per
tant, això té unes conseqüències negatives sobre la nostra
economia i sobre el benestar dels ciutadans i de les ciutadanes
d’aquestes Illes, amb la qual cosa crec que, en aquest sentit,
tot i que entenem que hi pugui haver allò de la disciplina de
partit, que moltes vegades frena aquesta capacitat
reivindicativa que sí poden tenir altres diputats que no estan
sotmesos a aquesta disciplina estatal de partit, però crec que
hauríem de ser un poc més punyents, sobretot perquè hem
arribat a un moment on la comunitat autònoma té seriosos
problemes de finançament, de prestació dels serveis bàsics als
ciutadans i ciutadanes que no presta l’Estat, és a dir, els presta
la comunitat autònoma per les seves competències, i parlam
d’educació, parlam de sanitat, parlam d’infraestructures,
parlam de serveis socials, etc. Per tant, jo entenc que aquest
ha de ser, i estic content que ho compartim d’aquesta manera,
un dels eixos fonamentals d’aquesta legislatura. Jo crec que ja
hem arribat al topall del deute al qual pot arribar la comunitat
autònoma, però a això hi hem arribat com a conseqüència d’un
mal finançament, d’un mal finançament, i són aquelles
qüestions que s’han de corregir.

Amb referència als espais, tampoc, quan li deia si no ha
d’emprar el despatx d’aquí, tenim un problema d’espais, els
periodistes, per exemple, quan fan ús de les instal·lacions de
l’edifici Ramon Llull, moltes vegades els trobam asseguts
enterra, sense Wifi i fent feina amb unes condicions que no
són les òptimes. Per tant, si l’espai no s’ha d’emprar perquè
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s’empren altres espais, teletreball, internet, o el que sigui,
miri, jo crec que val la pena que facem un esforç d’optimitzar
els nostres recursos.

I després, respecte del seguiment de les iniciatives
legislatives,...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Ensenyat, ha passat el temps ja.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

... -acab- estic molt content de sentir aquesta afirmació, sí que
m’agradaria que m’especificàs també si són aquestes, amb el
vot en contra del Partit Popular aquí en el Parlament de les
Illes Balears, com el cas de la Llei de camins, per exemple.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula la Sra. García, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, president. Després d’escoltar les paraules
del Sr. Ensenyat, tenim la sensació  que està més preocupat
pels càrrecs i els espais, que pels problemes reals dels
ciutadans de les Illes Balears i la seva defensa davant l’Estat
espanyol. Sr. Ensenyat, jo l’escolt i he notat a la seva
intervenció una certa decepció...

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Sr. President, si m’interpel·la jo no li puc contestar, crec
que la compareixença és dels senadors, no és meva.

EL SR. PRESIDENT:

No pot intervenir.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

..., una certa amargura, que l’he entesa per no ser vostè el
senador autonòmic, com tenia previst al principi de la
legislatura.

EL SR. PRESIDENT:

Perdoni, però s’ha de dirigir al senador, no als altres
intervinents. Ho sent molt.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Per tant, jo el que li demanaria al Sr. Ensenyat...

EL SR. PRESIDENT:

És que no pot dirigir-se al Sr. Ensenyat, torn a insistir...,
s’ha de dirigir al senador... 

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

... a fer una feina...

EL SR. PRESIDENT:

... que compareix aquí.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

... -perfecte-, a fer una feina conjunta i col·laborar amb els
nostres senadors autonòmics al Senat, per defensar els
interessos dels ciutadans de les Illes Balears.

I també em vull reafirmar en la idea que consideram que el
paper fonamental dels senadors autonòmics és representar
tots els ciutadans de les Illes i defensar aquests interessos.

I Sr. Marí, hem pogut constatar la seva capacitat i el seu
coneixement sobre la realitat econòmica, territorial i
institucional, i li dic que per al Partit  Popular és una gran
satisfacció comptar a les seves files amb qualcú tan preparat
i competent per defensar els interessos dels ciutadans de
Balears a la cambra territorial.

Moltes gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara, pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos, té la paraula per un temps cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies. Bé, jo, quan li he demanat sobre aquesta aturada
que s’havia fet entre la convocatòria i les noves eleccions,
més enllà de la feina institucional que es podia fer, era si tal
vegada havia treballat en el full de ruta que vol fer els pròxims
quatre anys, era això. Som conscients que s’havien dissolt les
diferents corts.

Bé, jo en la resposta a la primera intervenció que ha fet
sobre què és el Senat, les diferents funcions i tot això, jo no
em qued tranquil·la, en el sentit, que, de tant constitucionalista
que de vegades és la seva formació, jo pensava que tal vegada
en aquest cas, quant a la representació territorial, que és el que
plasma la Constitució, doncs aquí sí que tiraria més cap a
aquest sentit, més enllà de tots els arguments que ha exposat,
més que res perquè no em qued tranquil·la davant la
possibilitat de vot d’algunes qüestions primordials o
necessàries que hi pugui haver per a les millores de la
comunitat autònoma i els ciutadans i ciutadanes.

I bé, tampoc em qued tranquil·la amb la resposta que si es
presenten els millors pressuposts hi votarà a favor, jo em

 



ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 12 / 27 de novembre de 2019 197

deman què són els millors pressuposts per a vostè?, sobretot
perquè jo consider, jo i moltíssims d’economistes que varen
valorar que eren els pressuposts més socials de la història
d’aquest país, doncs s’hi va votar en contra; és a dir, a mi em
preocupa, perquè què pot ser millor del que ja es va presentar
en qüestions socials? És a dir, jo no em qued tranquil·la, però
estic convençuda que si l’han escoltat per streaming algunes
persones que depenen, tal vegada que tenen una malaltia
crònica, que depenen de la sanitat pública, o els pensionistes
que reclamen els seus drets, o qualsevol persona que depèn de
l’estat del benestar, jo crec que tampoc no haurà quedat
tranquil·la.

I, bé, a mi m’agradaria, tal vegada, si ens pot explicar què
significa “millor” per a vostè? I bé, poca cosa més,
simplement això.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari
Ciudadanos el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Quan es parla de drets, de deures, de
preceptes, evidentment s’han de taxar molt bé les paraules de
les intervencions, dels conceptes, evidentment, quan parl d’un
mandat, jo li he posat un imperatiu darrera, però evidentment
en dret constitucional el concepte de mandat, parlant de
diputats i de senadors, evidentment, pot induir, no era la meva
intenció, perquè, si no, no la podríem associar, per
incongruència, a lleialtat institucional i a acatament de la
Constitució, que hi ha un mandat a tots els estats democràtics
de dret, article 67, prohibit expressament el mandat imperatiu.

No em referia a això, Sr. Marí, en el meu context, que crec
més global, em referia evidentment al seu..., o a la intenció
que quan parlam de mirar per..., intenció és quan ens adonam
de la desvirtuació de la cambra del Senat. Això és el problema,
em referia evidentment que quan un parlament té un debat,
estiguem d’acord o no amb la votació, nosaltres no hi estàvem
amb part de la votació, vostè ja ho sap, amb triar un senador o
senadora, evidentment, implícitament pretén unes intencions
col·lectives, ni tan sols dels grups parlamentaris que voten,
sinó dels interessos específics que tenim dels ciutadans de les
Illes Balears, molt compartit amb la resta d’espanyols, com no
pot ser d’una altra manera i el context global de
responsabilitat, de solidaritat amb els territoris i amb els
ciutadans de l’Estat espanyol, indiscutible. Però, evidentment,
el tema insular no el pateixen Castella-La Manxa, o Castella-
Lleó, que en patiran uns altres. I el seu debat dins els grup
parlamentari seu, allà, és un més global, però a nosaltres ens
interessa que fiqui vostè la falca del que ens passa aquí. I em
referia exclusivament a això.

Llavors, no he fet preguntes molt específiques perquè té
un mandat de quatre mesos, si vostè n’ha fet 28, és en global
o no és en global, jo què vol que li digui? És que són quatre
mesos, quatre mesos on realment no és un problema el que
han fet els nostres senadors autonòmics, sinó el que no han fet

els diputats i diputades i els  senadors i senadores de tot el
Congrés i Senat, que és no crear un govern, tenir uns
pressuposts provisionals, o prorrogats i una situació de
desafecció pels resultats i la manca d’aquest suposat govern
que s’ha de produir.

A mi la seva posició sobre els pressuposts generals de
l’Estat és clar que ens preocupa, com a ciutadà espanyol i com
a ciutadà de les Illes Balears, però el que ens preocupa és el
seu posicionament i el del Sr. Vidal amb el sistema de
finançament i amb el que aprovi el Congrés en el pressupost
del 2020. Per què? Perquè aquí hi ha unes resolucions del
Parlament i unes peticions explícites del seu grup
parlamentari i del grup parlamentari a què vostès pertanyen,
però que representen les Illes Balears, com a senadors
autonòmics, que hem demanat una cosa que estic segur que
crearà debat dins els mateixos grups parlamentaris, perquè
demanam més pressupost i, a més, immediat -i , a més,
immediat. Per tant, jo li demanaré en aquests sis mesos o
abans, sobre aquests temes específics, no qüestiono el seu
paper com a senador ni el seu debat legítim del grup
parlamentari, ni de cap altre sobre això.

Hi ha l’altra intervenció del Sr. Vidal, que supòs que té un
text més específic pel que veig, no m’estendré més perquè
s’allarga la cosa, però vull que entengui que la meva, la nostra
intervenció com a grup parlamentari anirà per aquí i que quedi
molt clar el concepte que té, que no pot ser un altre el meu
grup, envers el tema del nou mandat imperatiu d’aquest
Parlament, o del que varen votar als senadors d’aquest
Parlament.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares té la paraula el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Comparto con el Sr. Marí que es
muy complicado el tema de la famosa reforma del Senado,
porque, además, para gustos, colores, aquí se ha hablado del
Senado alemán, a mí me gusta más, por ejemplo, el americano,
pero tanto en un país como en otro, tanto en Alemania como
en Estados Unidos, no tienen un problema que sí tenemos en
España, y supongo que también esa es una de las raíces de la
complicación del Senado y de la reforma de la cámara, es que
en Alemania ningún länder se plantea separarse de la nación
y, de hecho, están prohibidos por ley el tipo de partidos que
propugnan la separación de Alemania como nación, con lo
cual pues no se tienen que enfrentar a un problema al que sí
nos vamos a tener que enfrentar los españoles, y usted
especialmente, como senador.

Y digo esto, y lo decía en hilo a lo que le he señalado
anteriormente, sobre que usted es senador del reino de
España, por supuesto no sometido a un mandato imperativo, y
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representante del conjunto de la soberanía nacional, porque
creo que podemos hablar aquí del REB, de las depuradoras, de
los caminos, de las acequias, de las pensiones, de la crisis
económica, pero, por desgracia, y ojalá no fuera así, nos
vamos a enfrentar en esta legislatura, inestable y complicada,
al encaje y a toda la conformación del Estado, que va a dejar
en muy segundo plano esta serie  de problemas, que sí
preocupan al ciudadano, por supuesto, pero que en el orden
político van a quedar muy por detrás.

Nos encontramos con una autonomía en un estado de
sublevación latente, lo acabamos de ver votando en contra de
las indicaciones del Tribunal Constitucional. Nos acabamos de
enterar del contenido del nuevo estatuto del País Vasco, que
va a ser llevado al Parlamento de Vitoria; es decir, nos vamos
a encontrar, y usted, como senador, se va a encontrar en una
encrucijada muy complicada.

Y para no extenderme y para hacerle una única pregunta
clara y concisa: llegado el momento, cumplidos los requisitos
que señala la Constitución, ¿tendría usted alguna duda en votar
a favor de la aplicación del artículo 155 de la Constitución?

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Melià, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

No hi ha intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Carbonero, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí, moltes gràcies, seré molt breu. Entenc que alguna de
les respostes en el tema de les xarxes separatives, les
preguntes anaven encaminades a projectes (...), que diem
nosaltres, de projectes que s’havien iniciat i  que no estan
executats en la seva totalitat.

I amb referència al nou període aquest que s’obre,
consideram que és una legislatura que pot ser que sigui
complicada, però on totes les veus trobaran el seu espai, totes
les veus, les que són representació dels ciutadans i ciutadanes
d’aquest Estat i d’aquestes Illes, i creiem que el camí del debat
i del diàleg és el camí que hem de seguir per aconseguir el
millor per a aquestes Illes.

Jo només faria una petita apreciació en el sentit de
territorialitat de la Cambra Alta, en el sentit que a la Cambra
Baixa es va crear una comissió territorialitzada, en aquesta
passada... en aquests mesos que hi ha hagut, doncs, tal vegada
podria ser en coordinació amb els altres senadors electes de

les Illes Balears, tal vegada podria ser una proposta interessant
crear aquesta comissió  més territorialitzada, on es puguin
debatre aquests projectes interessants per a les Illes, només
com a proposta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té el torn de contrarèplica el Sr. Marí
i Bosó.

EL SR. SENADOR DESIGNAT PEL PARLAMENT DE
LES ILLES BALEARS (José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sr. President. Bé, contestaré un poc... bé, hi ha
una qüestió..., contestaré un poc les diferents qüestions que
m’han plantejat. 

El Sr. Ensenyat m’ha demanat per algunes qüestions
formals, jo no he demanat informe de compatibilitat al meu
ajuntament perquè soc regidor de l’Ajuntament de Vila, és
perfectament compatible amb ser senador, i no sé si al
Consell, com que té una doble naturalesa jurídica, ja sap vostè
que és entitat local, però és comunitat autònoma, li afecten
altres qüestions. Jo no ho he demanat. I miri, a Eivissa diem,
jo crec que aquí també, que “segur, segur, segur la mort i els
imposts”, i jo compatibilitzaré la meva tasca de senador, si no
em retiren vostès la confiança, i la meva tasca de regidor,
segurament, tota la legislatura.

Respecte dels espais? Sí, jo ja havia sentit aquesta..., a
veure, m’ho vaig prendre un poc a broma, o sigui, em va
semblar com un chascarrillo, ja ho entenc, no?, la dinàmica de
la dialèctica partidària, però, si em permet, no pensava que
insistís que li hagués de contestar això, però bé, no sé, ho vaig
trobar un poc chascarrillo, si m’ho permet, con un cierto
tufillo centralista, però, no passa res. Jo, en tot cas, el que si
he d’agrair a la Cambra és que posi a la meva disposició i a la
disposició dels senadors autonòmics mitjans materials i
humans per desenvolupar aquesta qüestió.

Dues qüestions més, en relació amb Coalició Canària, en
relació amb el finançament. Sí, jo, quan em diuen això que...,
és veritat, que va ser determinant el vot de Coalició Canària o
el vot de l’altre diputat, Quevedo, per a l’aprovació, i
segurament per a la introducció de determinades qüestions als
Pressuposts Generals de l’Estat, jo dic que sí, un voto, pero
había 175 antes, vull dir que... y los votos 175 eran sis o set
partits més, i munyir aquest acord corresponia al Govern de
l’Estat, que és el que va fer en aquell moment Mariano Rajoy.

Ara vostè dirà: ja, vostè forma part d’un partit d’àmbit
estatal; i aquestes coses..., jo sé que no..., no, però, escolti,
vull que m’entengui bé, no estic segur que nosaltres, com a
ciutadans de les Illes Balears, - i vostès em corregiran-,
haguem de reclamar la posició que té Canàries a l’Estat, no
n’estic segur, o sigui..., i això entronca amb el fet que no estic
segur tampoc que tot el problema que tenguem nosaltres, com
a Balears, vengui d’un mal finançament; sí, una gran part sí, una
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gran part ve d’un mal finançament, però una altra gran..., una
altra part, tot i que sigui petita, ve perquè segurament tal
vegada nosaltres no hem les coses del tot bé, no?

Jo ja sé que... ho conec bé, sé l’estrangulament de
finançament que teníem el 2011 i el 2012, però també sé que
el meu partit i els altres que han governat la comunitat
autònoma podrien haver fet coses millor per assignar
eficientment els recursos de la nostra comunitat millor. I
llavors, està clar que ningú no les encerta totes, alerta, quan un
governa..., i vostè ha governat, ningú no les encerta totes, es
fan coses bé i es fan coses malament, però ho podríem haver
fet millor.

Per tant, crec que l’infrafinançament depèn del
finançament, per tant, és molt millorable, estam infrafinançats,
crec que estam infrafinançats; però una altra part de com es
troben els comptes de la nostra comunitat autònoma és
imputable a nosaltres mateixos, i convé que facem autocrítica,
si no entram en el discurs fàcil de “que me lo arregle Madrid,
que me lo arregle Madrid”, i nosaltres no fem la nostra tasca.
Jo preferesc ser autoexigent amb..., crec, eh?, igual
m’equivoc, hem de ser autoexigents amb nosaltres mateixos,
primer, i després, o al mateix temps, reclamar el que haguem
de reclamar.

Sra. Sans, jo he intentat fer un full de ruta a la meva
primera intervenció, dient quins problemes em semblava que
hi havia i en quines coses crec que ens hauríem de centrar en
els propers mesos.

Jo crec que quan vostè ha dit que los mejores
presupuestos, los más sociales de la historia, és clar, jo he
coincidit amb vostè, jo li votaré a favor, per això no us
preocupeu, però jo crec que es referia als pressuposts de
febrer, no?, que va presentar el Govern del Sr. Sánchez i no es
varen aprovar, he tengut aquesta impressió, i per què jo hi vaig
votar en contra. Bé, jo vaig votar en contra d’aquests
pressuposts perquè, entre altres raons de política general, n’hi
havia també una de particular, i és que baixava la inversió a
Balears, 120 milions, crec que eren... Però bé, ho torn dir, si
són...

Ah!, i respecte del constitucionalisme, benvinguts al
constitucionalisme. Passar de querer descerrajar la
Constitución a hablar todo el día de muchos artículos de la
Constitución és positiu, no? I crec que és positiu perquè ens
entendrem més i millor, i trobarem espais d’acord.

Respecte del Sr. Gómez, de Ciudadanos, sí, he entès
perfectament en el que vostè ha volgut incidir, que
tendríamos que tener como catecismo -creo que ha
empleado esta palabra...-, sí, no, no, però està bé, o sigui, és
clar, aquesta és la meva intenció, segur que també és la
intenció del Sr. Vidal, o sigui, connectar i implicar-nos en les
qüestions de les Illes Balears, i tenir respecte -aquesta ha
volgut ser la meva actitud d’avui- pel que vostès aquí debatin,
perquè jo sóc representant d’aquesta cambra, és a dir, la meva
posició ha de ser exactament aquesta, la de representante y

a lo que le dicen sus representados, aquesta és un poc la
idea.

Y respecto a la intervención del Sr. Rodríguez, sí, yo
creo que, junto con lo que decía la portavoz del Grupo
Popular en su intervención..., -que em permetran que digui
que ha estat molt encertada, sense que m’imputin que és
companya de partit-, els dos principals problemes que tenim
justament ara és desaceleración económica y el problema de
la cohesión territorial de nuestro país, esa es mi opinión.
¿En qué deberíamos centrarnos los próximos años? En
frenar la desaceleración económica, porque desaceleración
económica significa menor creación de empleo; porque
menor creación de empleo..., porque a  pesar de todo el
empleo sigue siendo el principal factor corrector de
desigualdad, si tienes empleo eres más igual, si estás
desempleado eres menos igual, el empleo sí que...; es
verdad que ahora los salarios no son como los de antes y
tal; aun así el empleo es el principal factor corrector de la
desigualdad en nuestro país. Por lo tanto, generar empleo
es lo que ayuda a reducir la desigualdad. Y al revés, si
destruimos empleo, generamos mayor desigualdad social,
es que esto es lo que..., y ese es el principal problema, como
bien apuntaba la Sra. García, la desaceleración económica
en nuestro país, la necesidad de frenarla y la generación de
empleo.

Yo, como senador, evidentemente, si se plantea la
aplicación del 155, pues votaré a favor de aplicar el 155.
Tampoco me gusta votar a favor en el aire, ¡cuidado!,
¿vale?, o sea, ni a favor ni en contra. Yo en este tema, Sr.
Rodríguez, permítame que le haga también una reflexión.
Mire, en la línea de lo que he dicho al inicio de mi
intervención, a lo mejor usted añorará mayor firmeza,
mayor..., pero yo he hecho la intervención que he hecho
cuando he entrado aquí, y he dicho que me parece que
llevamos cinco años de inestabilidad política que hay que
solucionar, y he dicho que me parece que son mejor las
leyes que se basan en el principio de mutua avenencia, de
lo que podamos negociar usted, yo, la Sra. Sans, el Sr.
Melià, que no aquellas leyes que están preñadas de
grandes verdades absolutas, creo que son mucho mejor. Y
en la materia de la cohesión territorial, al mismo tiempo
que creo que el Gobierno del Estado tiene que ser firme, al
mismo tiempo yo no voy a contribuir a echar leña al fuego,
aunque le he contestado a su pregunta.

Moltíssimes gràcies. No sé si m’he... Ah!, perdó, Sra.
Carbonero, perdó. Sí, això de les agrupacions territorials, de
fet la figura... amb la reforma del Reglament de l’any 1994 es
va crear aquesta figura de les agrupacions territorials, però es
troben sotmeses als mateixos grups parlamentaris, amb la qual
cosa tampoc no sé si arreglam molta cosa. En tot cas, estic
segur -ara, el Sr. Vidal em desmentirà- que no necessit cap
agrupació territorial, amb el Sr. Vidal, perquè ja la duim de
marca, o sigui, ens entenem, i en el que haguem de fer estic
segur que no necessitarem cap agrupació territorial.

Moltes gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara canviem, i a continuació té la paraula
el Sr. Vidal...

Suspenem la sessió ara tres minuts, per fer el canvi i
continuam.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Continuam. Per tant, a continuació té la paraula el Sr. Vidal
i Matas per fer l’exposició oral, sense limitació de temps.

EL SR. SENADOR DESIGNAT PEL PARLAMENT DE
LES ILLES BALEARS (Vicenç Vidal i Matas):

Si em permeteu esperarem dos minuts perquè arribin els
companys de Ciutadans, Partit Socialista, perquè començar
havent-hi només dos, tres portaveus..., -agraïm al Sr. Melià la
seva presència-, la de Miquel Ensenyat i portaveu del Partit
Popular, si us sembla...

(El Sr. Vicepresident substitueix el Sr. President en la
direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Vidal Matas, ens sembla que és una falta de respecte
cap a la seva persona. Esperam ara un parell de minuts perquè
s’incorporin la resta de portaveus i començam.

EL SR. SENADOR DESIGNAT PEL PARLAMENT DE
LES ILLES BALEARS (Vicenç Vidal i Matas):

És que si no el debat serà..., sense haver escoltat la meva
intervenció.

EL SR. PRESIDENT:

Un momentet, un momentet, per favor.

(Pausa)

Té la paraula el Sr. Vidal Matas per a l’exposició oral,
sense limitació de temps.

EL SR. SENADOR DESIGNAT PEL PARLAMENT DE
LES ILLES BALEARS (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies, Sr. President, molt bon dia, senyors i
senyores diputats. És per a mi un plaer avui comparèixer aquí,
a la cambra, a la cambra de la qual form part, comparèixer aquí
per donar les explicacions de la feina feta, una oportunitat; una
oportunitat de posar de relleu també la pluralitat d’aquesta
cambra. El fet que jo sigui senador autonòmic sense formar
part de cap grup majoritari reflecteix la pluralitat d’aquesta
cambra, reflecteix la voluntat d’arribar a acords i pactes
d’aquesta cambra, i reflecteix la diversitat de les Illes Balears,

per tant sóc un senador autonòmic, de designació autonòmica,
que intentarà sempre reflectir aquesta pluralitat d’aquesta
cambra.

Agrair, i tampoc no podem obviar el fet de la reprovació o
l’intent de reprovació per part del Partit Popular, i si em
permeten també, ja que no participaré del debat de la meva
reprovació, sí que faré qualque nota o qualque apunt en aquesta
compareixença, si els sembla escaient.

Si em permeten dir-ho, la feina feta en aquesta XIII
legislatura i la XIV legislatura que començarem a partir de dia
3, la meva tasca se centrarà en quatre eixos clau: un primer
eix, la representació d’aquesta cambra autonòmica, la
representació autonòmica de les Illes Balears al Senat. Un
segon eix, la defensa dels drets i les llibertats; en aquest
moment d’involució democràtica és clau que defensem els
drets i les llibertats que tant ens ha costat assolir. Un tercer
eix serà el repte de l’emergència climàtica; ens hi jugam molt,
és hora d’actuar, hem de traslladar aquelles iniciatives de
transició ecològica de les Illes Balears a l’Estat espanyol. I un
quart eix, i més clàssic, però vinculat especialment a la
qualitat de vida dels nostres ciutadans, tot el que fa referència
al Règim especial de les Illes Baleares i, més important
encara, al model de finançament. Per tant aquests quatre eixos
seran els que dirimiran sempre l’acció  d’aquest senador de
designació autonòmica.

Quan diem en representació autonòmica volem dir de les
quatres illes, de totes, recordin aquell lema, “Quatre illes, un
país”, idò sí, quatre illes que s’han de veure representades per
l’acció d’aquest senador autonòmic, i per això hem estat a
Eivissa el 13 de novembre; el 14, a Formentera; e l 20, a
Menorca, i ja tornam, el proper dia 4, tornam a Menorca, per
recollir aquestes sensibilitats de les Illes, per recollir aquest
mapatge de la realitat de cada illa, i especialment de l’illa de
Formentera, perquè consider injust que aquesta illa no tengui
el seu senador propi, i, per tant, davant aquesta mancança, una
estranyesa del legislador, perquè sí va reconèixer que totes les
illes tenien un senador, l’hem de compensar d’alguna manera,
i aquest senador autonòmic s’ha compromès amb el Consell
de Formentera que serà el transmissor de totes aquelles
emocions i iniciatives que el consell vulgui impulsar; hi
estigui o no d’acord, aquest senador serà un instrument clar al
servei del Consell de Formentera.

I en un segon compromís amb aquest vessant de
representació  autonòmica, també he de fer el seguiment
d’aquelles iniciatives legislatives, és clar que sí, evidentment,
que vostès tirin endavant cap a l’Estat, o d’aquelles que ja
vénen de la legislatura passada, però també d’aquelles
proposicions no de llei. Vostès setmanalment en el Parlament
es reuneixen i aproven proposicions no de llei, moltes de les
quals insten el Govern a fer alguna actuació, un seguiment,
unes dades i, per tant, aquest senador autonòmic farà el
seguiment de la seva activitat, i demanarà, quan hagi passat el
temps corresponent, a l’Estat què ha passat amb aquella
proposició no de llei que la comunitat autònoma l’instava, que
el Parlament de les Illes Balears l’instava a actuar. 
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Amb aquesta funció de territorialitat, jo sí que em sent un
representant del territori i, per tant, la meva feina es bolca amb
el territori, amb el benentès que tot el que siguin millores per
als treballadors de les Illes Balears també seran millores per
als companys d’Extremadura, de Múrcia o de qualsevol altra
comunitat; que la lluita contra el canvi climàtic que puguem
fer des de les Illes Balears també redundarà en benefici de la
resta de l’Estat.

I evidentment, la reivindicació, com deia el Sr. Melià -per
això li he dit que el citaria i que hi estaria completament
d’acord-, el seguiment de les transferències, crec que és
importantíssim. I si em permet, vostè ha posat l’accent en la
justícia, però jo, per deformació professional, en costes. Crec
que costes és un tema que afecta moltíssim el nostre territori,
que afecta moltíssim la nostra economia i que, per tant, hem
de saber molt bé què passa, què es produeix, impulsar el
traspàs veure què passa cada dia amb la gestió d’aquesta
competència.

Com deia, el segon eix d’actuació serà la defensa de drets
i llibertats. Aquest punt potser..., en Vicenç Vidal Matas de fa
quatre o cinc anys no s’hagués plantejat mai posar-lo a la
llista, probablement aquest punt es donaria per fet, que tots els
demòcrates estam junts en defensar els drets i les llibertats i
que volem i anhelam una major llibertat i una major
democràcia, però ara és important posar-ho i remarcar-ho
davant la involució que es produeix en aquests drets i en
aquestes llibertats, en la meva opinió, a l’Estat espanyol, drets
individuals com la llibertat d’expressió, o col·lectius que
també es veuen estrets o es pretenen estrènyer. La defensa de
la nostra llengua pròpia, el català, que som una comunitat
lingüística de 10 milions d’habitants i que, per tant, hem de
defensar els seus drets lingüístics, hem de defensar que no es
vegin menyspreats, i hem de procurar que l’Estat espanyol
sigui sensible a la diversitat, la consideri oficial i incidir en
totes les seves mesures, i influeixi a Europa perquè 10
milions de persones tenguin la seva llengua vehicular com a
una llengua oficial a Europa.

Un tercer eix dins aquest de drets i llibertats, serien els
drets civils. Hem lluitat molt pels drets civils, hi ha hagut
molta gent que ha desobeït normes, recordin vostès aquella
persona que no es va aixecar d’un bus perquè no volia, pel
simple fet de ser negre no s’aixecaria per cedir el lloc a una
persona blanca, idò avui en dia la seva feina va esdevenir en
lleis i va esdevenir en molts de principis bàsics, que ara hem
de seguir defensant, per això l’antixenofòbia, la lluita pels
drets LGTIB, el reforçament de les polítiques en favor de la
dona i de la lluita contra la violència de gènere i la violència
masclista, que ara avui en dia alguns neguen, i també
aprofundir en les polítiques per superar el règim del 78. 

Aquí se’m reprovava de vegades quan deia que l’Estat
franquista havia durat fins a la democràcia, que havíem de fer
un pas, que havíem de superar el marc del 78, i a les
intervencions que m’han precedit, vostès han qüestionat que el
funcionament del Senat no era adequat, que s’havia de
reformar, que s’ha de transformar. Per tant, jo vaig una passa
més enllà, un senador no es pot rendir, no pot dir que no

canviaran les coses, ho hem d’intentar. I jo ho intentaré,
defensaré amb tota convicció, un senador de quasi 49 anys,
que no va votar la Constitució, que l’acata, no es preocupin,
però que lluitarà per canviar-la, per millorar, per transformar
la nostra societat. Com a senador sóc un instrument per
millorar la vida dels nostres ciutadans i això ho faré en tot el
faci falta canviar, si hem de canviar la Constitució es canvia,
es va canviar pel tema dels bancs, per què no canviar-la per a
majors drets, per a major igualtat, per a major (...), o per al
dret de l’autodeterminació? Per què sols canviar aquesta
Constitució per temes econòmics? Volem avanços socials,
volem avanços democràtics, volem el dret a poder decidir i
volem un encaix, que vostès deien que era un dels reptes,
doncs el diàleg, si l’encaix territorial és un dels reptes, el
diàleg és la recepta i no l’odi que recepten alguns.

El tercer eix, que és clau per afrontar el futur, és el repte
de l’emergència climàtica. Aquí s’ha aprovat la declaració
d’emergència climàtica per part del Govern de les Illes
Balears. Les Illes Balears hem estat pioneres amb la Llei de
residus, la Llei de canvi climàtic, e l Decret de posidònia,
ampliació d’espais naturals protegits, i això ho he de traslladar
a l’Estat espanyol: una, perquè no podem ser sols una gota dins
l’aigua, l’Estat espanyol ens ha d’acompanyar, perquè l’Estat
espanyol ha de ser la palanca que permeti que Europa avanci
també i permeti que entre tots acomplim aquests objectius. Ja
els experts, els pannells internacionals ens diuen que no
podem, que no hi ha un planeta B i, per tant, totes les
polítiques d’aquesta legislatura han de tenir aquest segell clar
de transició ecològica, lluita contra un dels majors reptes,
perquè si no les Illes Balears seran sostenibles o no hi seran,
ho vaig dir, però és que també l’Estat espanyol serà sostenible
o no serà, si no avançam en sofrirem les conseqüències, i ja es
noten, no només és un repte ambiental, també és un repte
econòmic, la nostra agricultura cada dia ho nota, els nostres
moviments de persones cada dia ho noten, l’efecte del canvi
climàtic.

I un quart eix, no perquè l’hagi deixat en darrer lloc, manco
important, com deia el model de finançament i del REB. El
REB ha de servir perquè ens reconeguin la diferència, per
posar-nos en igual condicions dels que són diferents. Vostès
es cansen de dir que som iguals, idò que es noti que som
iguals, que les Illes Balears són iguals de la resta de l’Estat i
per això el REB ha de servir per posar-nos en igualtat de
condicions. Hi ha aquella infografia que davant d’un fet
diferenciador, doncs posin els mecanismes perquè, dins la
diferència, tenguem les mateixes oportunitats i aquesta feina
la farem, hi serem, des del nostre grup donant suport.

Com he dit som un senador autonòmic, que tal vegada ha
generat diversitat, ha generat opinió, pel fet de no ser d’un
grup majoritari, per aquesta pluralitat, i aquesta mateixa
pluralitat crec que em dóna un avantatge, el de no haver
d’assumir una disciplina de grup, poder ser un vers lliure que
defensarà les Illes Balears, que defensarà exclusivament el que
aquest Parlament enviï a l’Estat espanyol, que defensarà el que
s’ha aprovat majoritàriament en aquesta terra. I per això també
he cercat aliances amb el mateix perfil de la meva persona,
incorporant-me al Grup Esquerra Confederal, un grup
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plurinacional, que representa diferents territoris, sensibilitats
d’esquerres, sensibilitats feministes, progressistes i
ecologistes, on compens l’encaix de l’altre senador
autonòmic, amb companys de Más Madrid, Compromís,
Adelante Andalucía, Catalunya en Comú, o En Marea del país
gallec. I evidentment aquesta representació territorial, tots
aquests senadors fem feina des de la visió plural, des de la
visió de territori i la visió que volem el millor.

Dins aquesta XIII legislatura, com bé ha dit el meu
antecessor breu, breu perdent una oportunitat d’una majoria
absoluta, però intensa. Hem format part com a senador, jo sí
que a dia d’avui puc dir que sóc senador, a diferència del Sr.
Bosó, perquè jo form part de la Diputació Permanent del
Senat i fins dia 2 la meva condició de senador no s’ha vist
interrompuda, sí que s’ha vist interrompuda l’activitat de les
preguntes o el control al Govern, però no així la de la
presència al Senat. A més a més, he estat portaveu del meu
grup a la Comissió de Transició Ecològica, a la Comissió de
Ciència, Innovació i Universitats, a la Comissió de Polítiques
Integrals per a la Discapacitat, a la Comissió d’Assumptes
Iberoamericans i també a la Comissió de Pressuposts.

Pel que fa a iniciatives presentades, totes aquestes dades
vostès si posen fitxa, el nom del senador, al Senado, trobaran
unes taules allà on es defineix de millor o pitjor manera la
tasca dels senadors, es fa per totes les iniciatives que he anat
fent; en el meu cas, el 55% de les preguntes que han dirigit els
senadors de les Illes Balears les he formulades jo i el 45% els
companys del Partit Popular. En total, n’he fetes 38, que han
estat les preguntes registrades, però n’hi havia moltíssimes
més que no varen ser validades per la Mesa per tema de
terminis. I bàsicament han parlat de la Llei de benestar animal
i la consideració de la tortura com a cultura, és a dir, les Illes
Balears es varen pronunciar en contra de la mort dels toros a
les places, la sang no pot ser cultura i, per tant, hem demanat
a l’Estat, quan s’ha recuperat la correguda de bous a Palma
aquest estiu, per què ha permès això, per què es considera
patrimoni cultural la tortura?

També moltes preguntes han anat vinculades respecte de
Cabrera. Cabrera va ser un gran èxit de conservació,
l’ampliació del parc nacional marítim i terrestre fins a 90.000
hectàrees suposa que tenim el parc nacional marítim i
terrestre més important de la Mediterrània occidental, amb el
que això suposa. I, per tant, vàrem fer tota una bateria de
preguntes de gestió, volem gestionar des de la comunitat
autònoma, pressupost, actuacions dutes a terme per part de
l’Estat, tot un conjunt (...) de preguntes.

També vàrem demanar quant a la política envers a fer front
a la crisi dels refugiats. És un repte que hem d’afrontar com a
Europa, és un repte que hem d’afrontar de forma conjunta i des
de mirades no xenòfobes, com fan alguns, no des de
l’oportunisme, sinó fent una reflexió profunda de com hem de
garantir aquests drets, i ara que ens arriben més a les nostres
terres, més concretament ens hem d’involucrar en aquest
debat.

També tot un conjunt de preguntes damunt les
prospeccions petrolieres. Com saben vostès va ser un dels
temes més delicats a l’anterior legislatura i hem aconseguit i
hem fet el seguiment, no sols de la proposició de llei, amb
aquestes preguntes de control al Govern, sinó també dels
expedients concrets de projectes. Hem aconseguit que 9
projectes en defensa del corredor de cetacis siguin eliminats
ja, ja no hi hagi aquesta concessió i, per tant, no hi hagi aquesta
amenaça. Per tant, una feina de pregunta al Govern, una feina
de seguiment de la iniciativa i una feina de control al ministeri
a través de visites i entitats que disposen de la tasca al meu
costat.

Evidentment, també hem fet preguntes de finançament i
balances fiscals i d’habitatge, vinculat sobretot al tot el tema
de Son Busquets, i on van els  doblers que el Ministeri de
Defensa obté de la venda d’aquest patrimoni, per què entre
ministeris s’han d’indemnitzar? Quantes vendes s’han produït
de béns de l’exercit que haguessin pogut anar a mans de la
comunitat per fer habitatge de protecció oficial? Tots aquests
temes jo crec que són importantíssims, si tenim una crisi
d’habitatge, per què tot aquest sòl, que és militar, l’hem de
tornar pagar? Per què aquest sòl no es posa a disposició dels
ajuntaments, del Govern per fer habitatges de protecció
social? Crec que és una de les preguntes que vaig fer, que va
decaure i que tornaré formular.

Durant aquest període també, evidentment, hem tengut
temps per fer noves preguntes, ja els anunciï que a partir de la
setmana que ve s’entraran un centenar de preguntes,
d’iniciatives que hem tengut aquests mesos per preparar,
vinculades al conveni de depuradores, conveni ferroviari,
inversions del sector turístic en zones madures, temes de
costes i a temes també de drets socials.

Seguint amb la tasca de control al Govern, es va sol·licitar
una compareixença del ministre Montero, pel grup de
senadors i específicament perquè definís com afectava el no
lliurament de les bestretes a la comunitat autònoma de les
Illes Balears. Vàrem donar suport també a la Mesa a la
sol·licitud del Partit Popular, en aquell cas, que era genèrica
de totes les comunitats, i en vàrem formular una d’específica
per a les Illes Balears. Crec que és important, aquest senador
ha actuat igual quan era conseller i ara que és senador, governi
qui governi, les mateixes reivindicacions vaig fer a la Sra.
Tejerina que a la Sra. Ribera, les mateixes reivindicacions que
vaig fer al Sr. Montoro, les faré ara a la Sra. Montero. Això és
un fet diferencial d’aquest senador.

Amb intervencions també a ple, vaig intervenir a l’únic ple
que hi va haver aquesta legislatura, on es va debatre una moció
sobre els incendis de Gran Canària. He de dir que va ser una
intervenció, que va ser la primera que feia en el Senat, però
una intervenció que m’hagués agradat no fer; pensin vostès que
no vàrem arribar, com el ha passat a vostès aquesta setmana, a
una declaració institucional perquè hi va haver un partit polític
que va negar l’existència del canvi climàtic; els negacionistes
del canvi climàtic varen impedir una declaració institucional
per donar suport, per donar afecte  en aquells moments tan
difícils al poble de Canàries per aquells incendis que varen
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tenir, aquests mateixos negacionistes que ahir, després del Dia
internacional de la dona, impediren que vostès també
tenguessin una declaració institucional de forma conjunta.

Altres intervencions que vaig fer. Vaig intervenir a totes
les comissions de les quals som membre, llevat de la
Comissió Iberoamericana perquè no fou convocada, i a totes
vaig haver de fer un mateix prec, que es respectàs la diversitat
del Senat; el Partit Popular i el Partit Socialista s’havien
repartit totes les meses del Senat i vàrem fer una intervenció
per demanar que es tengués clara la pluralitat. En aquesta
legislatura que comença no hi ha majoria absoluta, per tant la
pluralitat de les meses sembla que estarà més garantida i
estarà més feta.

Totes aquestes actuacions, com dic, les poden consultar a
la web del Senat com a un exercici de transparència.

En el Senat, per tant, tenim tot el referit al control del
Govern; tota la feina de pressuposts la qual, desgraciadament,
no hem pogut fer, no han pogut arribar els pressuposts que
m’hagués agradat que arribassin, per poder ser tramitats; i
l’altra part que ens quedava aquests mesos era la iniciativa
legislativa.

I aquí sí que hem tengut feina, divergiré del Sr. Bosó
perquè, és clar, eren propostes que feia el seu partit i els altres
les havíem d’estudiar, potser. El Partit Popular va reciclar una
proposició de llei de símbols, on tornava a treure, si vostès
recorden la Llei de símbols de les Illes Balears, doncs una
versió a nivell estatal i, per tant, des del grup i amb treball
vàrem presentar, vàrem preparar tota una bateria d’un text
alternatiu per deixar sense efectes aquesta llei de símbols;
això va quedar en no-res perquè va acabar el termini i es va
suspendre. Una altra proposta que es va analitzar del Partit
Popular era la d’estendre la presó revisable; com a grup i com
a senador autonòmic consider que hi estic en contra, perquè
l’objectiu de la presó és la reinserció de les persones i, per
tant, estendre a la cadena perpètua no em sembla una solució,
per tant vàrem fer tota una bateria d’esmenes a aquest text
legislatiu el qual imagino que el Partit Popular tornarà a treure
en aquesta propera legislatura. Vàrem fer el seguiment de
totes les iniciatives legislatives, com bé ha dit el Sr. Marí
Bosó, que havien plantejat, especialment les prospeccions,
com ja he dit. I també vàrem fer pronunciament sobre el
decret llei que afecta tot el tema de les comunicacions i
d’internet en entendre que es feia una passa enrere en la
llibertat d’expressió.

Crec que tots estam d’acord, i també ho hem dit, que és
important aquesta figura estranya del senador autonòmic, que
potser no és coneguda, que és un instrument que de vegades no
és aprofitat i que l’hem d’intentar atracar el màxim possible a
la ciutadania, i això és un poc en aquests mesos el que crec
que bonament tots hem intentat, amb aquestes visites a tots els
consells, amb aquesta oficina que hem obert del senador aquí,
cada dilluns, de les deu a les dues. Una ha servit per exemple
perquè col·lectius com persones..., el col·lectiu xilè es varen
atracar i vàrem poder debatre la situació política que es vivia
en aquell moment, i ens vàrem poder interessar, a través del

cònsol i a través de l’ambaixada a Barcelona, de la situació en
aquell país; o també del que passa amb el cop d’Estat de
Bolívia, que gent resident a les Illes Balears amb molta
preocupació pel seus familiars també s’ha interessat, i així ens
hem pogut adreçar a consolats i ambaixades per parlar i saber
un poc més d’aquesta situació.

També hem rebut consultes a l’oficina del senador que poc
tenen a veure amb un senador: consultes urbanístiques,
consultes de tractament, però amb la bona fe i amb els
coneixements dels quals un disposa he intentat contestar a
totes les persones que s’han dirigit a mi, o les he dirigides a
institucions que les podien entendre.

Evidentment, com deia, el desplaçament a totes les Illes és
important, hem estat a Menorca, a Eivissa i a Formentera, i
hem recollit preocupacions que fins aquell moment
probablement jo n’era desconeixedor, per exemple la
problemàtica de la torre de control de Menorca; (...) totalment
automàtica pot ser que hi hagi una pana i per tant tenguem
Menorca, com va desconnectada a nivell elèctric, també ens
quedi desconnectada a nivell de torre  de control, això
preocupa. Tots els presidents de consells insulars m’han
transmès la preocupació pel 75% de descompte; per la fusió
d’Air Europa, pels efectes sobre aquesta connectivitat. Hem
parlat de temes d’espècies invasores al port d’Eivissa,
depuradores d’Eivissa, el senador per Formentera, transport de
residus, el REB. I tot un debat que vostès han tengut també
sobre els costos de la insularitat, el decret de minimis; crec
que vostès han parlat constantment del decret de minimis (...),
aquesta normativa europea que impedeix..., especialment té un
efecte duríssim sobre el sector agrari, que ja no impedeix que
li donem més ajudes al transport. Crec que és importantíssima
aquesta normativa, i crec que m’ha quedat clar, pel que han
anat vostès comentant, que el decret de minimis és el que s’ha
de tocar per part de l’Estat a nivell europeu, que ens facilitaria
el tema dels transports.

És a dir, hem estat en contacte amb persones; amb
administracions com tots els consells insulars; amb la
Delegació del Govern aquí a les Illes Balears, quan hi ha hagut
incidents que hem considerat oportú tractar-los; amb els
consolats, en aquest cas de Xile i de Bolívia; ens hem posat al
servei de regidors i batles, i ho hem fet també a través del
president de la FELIB, al qual vàrem telefonar, li vàrem donar
l’enhorabona per la seva elecció, un company del món
municipalista, una persona amb molta experiència, el president
de la FELIB, en gestió municipal, que té aquesta visió de
conjunt, i vàrem quedar que pel marc electoral, després de les
eleccions i una vegada composat el Senat, tornaríem a fer una
reunió per veure quins temes, a part de la Llei Montoro que
podria ser un clàssic, quins temes també afecten l’àmbit
municipal.

I evidentment vostès m’han vist, aquests mesos que no hi
ha hagut activitat al Senat, m’han vist que assistia a les
sessions de control o que assistia al Parlament per mantenir
aquest vincle  d’informació del que passa aquí a les Illes
Balears. Per tant administracions, ajuntaments, entitats com
pugui ser per exemple l’Obra Cultural, la Plataforma per la
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llengua, la Delegació d’agents portuaris, l’STEI, (...), Fòrum
per la memòria d’Eivissa i Formentera, el GOB, entre d’altres;
o he participat a jornades de debats com pugui ser
l’organitzada per l’Escola de Negocis, el Cercle Mallorquí de
Negocis, (...), o divendres participaré a unes jornades del Fons
Mallorquí.

Per tant, com veuen, una tasca ingent, diversa, i que intenta
establir tots els contactes amb tothom.

Per acabar, voldria demanar un poc de reflexió davant el fet
d’aquesta moció per reprovar-me, i vull que quedi clar que em
reafirm en totes les afirmacions que vaig fer en el seu
moment, i no tenc cap problema i les podria reproduir una per
una. A l’Estat espanyol hi ha presos per causes polítiques, els
agradi o no els agradi, i no ho dic jo, només; jo ho podré dir
amb vehemència, ho podré dir emprant l’expressió “presos
polítics”, però els ho diu Amnistia Internacional, també; per
tant crec que no és sospitosa Amnistia Internacional de ser un
organisme rebel, de ser un organisme a no considerar, a no
tenir en compte. 

O vostès em criticaven perquè vaig opinar sobre una
sentència; és clar que opinaré sobre una sentència, la puc
respectar, la puc haver d’acatar, com no pot ser d’altra manera,
però és clar que opinaré, com vostès, els propis del Partit
Popular opinen sobre les sentències, en una sentència dels
camins del Tribunal Constitucional no els ha agradat i ja han
anunciat que canviaran la llei, què és que vostès poden tenir
llibertat d’expressió i aquest senador no pot tenir llibertat
d’expressió? Per tant, si vostès qüestionen una sentència del
Tribunal Constitucional, per què jo no puc qüestionar una
sentència per part de l’Audiència Nacional?

Però, per acabar, vull que quedi clar que sóc un senador al
servei d’aquesta cambra, al servei de la diversitat i de la
pluralitat que aquí es representa; que sóc un instrument que
espera ser útil a tots els ciutadans, fins i tot en aquelles
iniciatives amb què no estigui d’acord facilitar aquesta
informació, facilitar aquesta tramitació; i que treballaré
sempre per avançar en drets socials, en drets democràtics i
superar el règim del 78, o en aprofundir en justícia social i en
el benestar de la nostra comunitat autònoma. 

Qued sempre a la seva disposició. El Sr. Marí Bosó ha dit
que cada semestre vendria; em sembla perfecte, però també
qued a la disposició dels ciutadans a l’oficina del senador cada
dilluns, aquí a Mallorca, i  amb el compromís que cada mes
serem a una illa diferent per escoltar els ciutadans de forma
directa, entenent que el contacte entre ciutadans, entitats i
polítics és la feina que tenim de representació a l’Estat
espanyol. Moltes gràcies.

(El Sr. President reprèn la direcció del debat)

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara per tal de formular preguntes i
observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris.

El Sr. Vidal i Matas pot contestar globalment totes les
preguntes o observacions formulades o bé contestar de
manera individual després de la intervenció de cada portaveu,
com ho vol fer?

EL SR. SENADOR DESIGNAT PEL PARLAMENT DE
LES ILLES BALEARS (Vicenç Vidal i Matas):

Individual.

EL SR. PRESIDENT:

Individual, d’acord. Per tant, pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de deu
minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Moltes gràcies, Sr. Vidal, per aquesta compareixença i per
aquesta explicació acurada de l’activitat. Com ja he intervengut
abans, deia que és vera que nosaltres vàrem demanar aquesta
compareixença en un moment que a vostè se’l reprovava
públicament per tota una sèrie de manifestacions que havia fet
i que ha contestat aquí, és a dir..., especialment al·legant a tota
la llibertat d’expressió i , a més, en uns temes que són
d’actualitat: plantejava la qüestió dels presos polítics i dels
polítics presos, de les consideracions d’Amnistia
Internacional, i bé, supòs que en aquest sentit compartim un
mateix argument que qui fa política a dia d’avui són els jutges
i els que n’haurien de fer, que són els polítics, no en fan i que,
per tant, això és una d’aquestes qüestions que segurament
s’hauran de corregir dins aquesta propera legislatura, és a dir
que els problemes polítics s’han d’arreglar des de la política
i en això li alab el gust i la intenció.

No li parlaré d’incompatibilitats perquè crec que vostè va
renunciar a la seva acta de conseller del Consell de Mallorca
precisament per prendre possessió com a senador autonòmica
a la cambra de representació, ni tampoc dels espais, del
despatx, que vostè ja ens ha assenyalat quin dia el podem
trobar. Perdoni’m, però entenc que tenir un lloc amb una taula
i una cadira on poder rebre la gent, ja sigui diputat d’aquesta
casa, no?, que vulguem tractar alguns dels temes i que ens
puguem asseure tranquil·lament a una taula per prendre les
notes que siguin necessàries i pertinents, o bé un ciutadà o bé
una entitat o bé un ajuntament, crec que és important i, per
tant, que l’espai aquest s’utilitzi o no ja denota una certa
activitat o no.

En aquest sentit vostè parlava que ha tengut possibilitat de
reunir-se tant amb el Consell de Menorca, el d’Eivissa i també
diríem el de Formentera, però no només amb administracions
públiques, consells i ajuntaments, sinó també amb diferents
entitats i associacions i també ciutadans a través d’aquesta
oficina del senador o d’aquest espai que tenen obert a tota la
ciutadania, i sí que m’agradaria si ens pogués precisar les
demandes que li arriben especialment en referència al Senat
i, per tant, al conjunt de l’Estat espanyol o del reino de
España, com abans s’hi referia segons qui, en quin sentit van
i com valora la gent aquesta accessibilitat que es pugui tenir a
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una administració que moltes vegades ens sona com a molt
llunyana.

Per altra part, parlava d’una sèrie d’eixos de feina,
segurament n’hi ha molts, hi ha qüestions que sorgiran a partir
del dia a dia, com ja n’ha enumerades moltíssimes sobre les
quals ha fet preguntes, no?, de temes de depuradores, de temes
de fets aïllats que puguin passar, de la torre de control de
Menorca, però també crec que hi ha tota una sèrie d’objectius
que han de ser estructurals per treballar a nivell de legislatura,
que esperem que sigui més llarga que aquesta que acabam
d’acabar i també més profitosa, o almanco que nosaltres
vegem el profit, quins eixos li semblen els més importants,
diríem, de tots? És a dir, és que no podem acabar la legislatura
que ve sense haver arribat almanco a una meta, d’acord? I
segurament coincidirà amb el Sr. Marí, que l’ha precedit, que
un d’aquests evidentment és el finançament d’aquesta
comunitat autònoma i el règim fiscal.

Per tant, jo li deman o li faig la pregunta amb referència
també a una qüestió que abans vostè ha mencionat, que era
aquesta pluralitat que hi ha dins el Senat i sobretot el fet de
cercar sinèrgies i cercar complicitats també amb altres forces
polítiques. Per tant, això, com pot ajudar a millorar o com pot
ajudar a contribuir, o com pot contribuir, perdó, a aquesta
millora o en aquesta revisió del sistema de finançament de la
comunitat autònoma i també evidentment del règim fiscal
especial, i sobretot del finançament. 

Jo també abans em referia que als anys vuitanta les Illes
Balears dins aquest conjunt del reino de España érem dels
habitants que teníem més renta per càpita per habitant i ara ja
som... en fi, no som dels darrers, però dels que... de per enmig,
ni a dalt i a baix. Per tant, crec que també és un d’aquests
temes importants que s’hauran de treballar i , per tant, la
pregunta era en aquest sentit, aquestes sinèrgies que es puguin
generar amb altres grups, de quina manera hi poden contribuir?

I de moment res més, gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Sr. Vidal.

EL SR. SENADOR DESIGNAT PEL PARLAMENT DE
LES ILLES BALEARS (Vicenç Vidal i Matas):

Perdoni, president, contestaré en grup...

EL SR. PRESIDENT:

Ah, d’acord...

EL SR. SENADOR DESIGNAT PEL PARLAMENT DE
LES ILLES BALEARS (Vicenç Vidal i Matas):

..., vista l’hora i la seva cara d’espant, crec que...

EL SR. PRESIDENT:

D’acord. Idò té la paraula pel Grup Parlamentari Popular la
Sra. García, per un temps de deu minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Gràcies, president. Senador Vidal, jo  abans a la meva
intervenció ja li he donat les gràcies i em reiter en aquest
agraïment, perquè vostè ha vengut aquí a explicar la seva tasca
que ha dut a terme, i li he de dir que des del Partit Popular hem
fet aquesta feina que ens indicava d’anar a les taules del Senat
i hem analitzat amb interès les 38 iniciatives que han quedat
registrades de la seva feina, i evidentment en temes com els
que ja ha mencionat vostè, el tema dels toros, qüestions de
finançament i ens ha cridat l’atenció la intensitat de feina que
li du Cabrera, per intentar esbrinar realment com s’ha de
gestionar, si és de titularitat autonòmica, si la gestió l’ha de
fer l’Estat o nosaltres. Per tant, entenem que és una tasca que
ve vinculada a la seva darrera gestió al Govern Balear i que li
dedica esforços, i que ens sembla molt bé, que el que
nosaltres volem és que la gestió d’aquests espais sigui el més
eficient possible.

Passaré a formular-li una sèrie de preguntes. Vostè veu bé
que amb doblers de l’impost de turisme sostenible es dediquin
a finançar el metro i no depuradores i el cicle d’aigua, un tema
que vostè coneix tan bé perquè la gestionat aquests darrers
anys?

L’altre qüestió va vinculada a les manifestacions que vostè
va fer arran de la sentència del procés. Vostè animava la gent
a participar en manifestacions davant l’existència de presos
polítics, i jo li deman: creu que l’acció dels CDR, que de
forma violenta han actuat aquestes darreres setmanes a
Catalunya, ha estat justa i proporcional? 

Creu vostè que la desobediència reiterada a la decisió dels
tribunals constitucionals és una via raonable per resoldre els
problemes territorials?  

Creu vostè que a Espanya no existeix la divisió dels poders
i, per tant, les sentències dels tribunals com puguin ser les del
Suprem no deuen ser acatades ni respectades?

Sr. Vidal, quina serà la seva posició si el Govern de
Sánchez proposa reobrir la via del 155 a Catalunya, sempre i
quan es produeixin les circumstàncies que recull la nostra
Constitució?

Sr. Vidal, nosaltres li volem traslladar la nostra
preocupació perquè vostè realment no sigui un representant de
tots els ciutadans de les Illes Balears, i el que a nosaltres ens
interessa és que lluiti per tots els ciutadans de les Illes
Balears, per millorar molts dels aspectes amb els quals estam
d’acord, els que ens ha fixat al seu full de ruta, estam d’acord
amb molts, com ja li ha comentat el senador Marí, però el que
li demanam és que no utilitzi la plataforma del senador
autonòmic per defensar ideologies i posicions partidistes.
Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. García. Ara pel Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Sans, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies, president. Gràcies per comparèixer avui aquí, en
principi li volia fer unes preguntes similars al seu company,
però crec que ha deixat clar o jo he entès que deixava clar que
sí que tirava més per la representació territorial i que, per tant,
entenia que sí que votaria a favor de totes aquelles qüestions
favorables per a la comunitat autònoma i els ciutadans i
ciutadanes que hi vivim. Així i tot, si ho vol deixar encara més
clar en el sentit dels Pressuposts Generals de l’Estat o  en
temes de millores de finançament, que vostè mateix ja ho ha
comentat, però bé, crec que... perquè quedi clara tal vegada la
diferència de resposta.

El que li voldria demanar és..., vostè ha comentat que està
adscrit a un grup parlamentari amb diferents forces polítiques,
bé, grups polítics diferents, i a mi m’agradaria saber de quina
forma això afecta el treball del seu dia a dia o com és la
metodologia de treball que pugui tenir dins aquest grup.

Després, també ha parlat i, a través de les seves iniciatives
presentades al Congrés hem vist que té un interès per la gestió
del Parc Nacional Marítim Terrestre de Cabrera, i m’agradaria
demanar-li com considera que s’hauria de fer aquesta gestió.

Després també m’agradaria comentar que..., bé, vostè ha dit
que té l’oficina del senador oberta, que es reuneix, ja també li
ho ha demanat el company de MÉS, però que es reuneix amb
diferents col·lectius, amb les diferents illes, i entenc que
també en aquests moments que vivim amb les entitats
feministes també farà el mateix. M’agradaria saber si és així
i de quina manera creu que les polítiques feministes poden ser
un eix transversal dins el Senat.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara pel Grup Parlamentari Ciudadanos té
la paraula el diputat Sr. Gómez, per un temps de deu minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Senador Vidal, em fa molta peresa fer
una intervenció que realment crec que... surt del que pretenia
venir el meu grup parlamentari aquí i és parlar d’àmbit
concretament dels papers que entenem que han de tenir els
senadors autonòmics al Senat d’Espanya.

M’agrada que vostè ens aporti a aquesta comissió la seva
reafirmació en el que va dir i esmenta un text, no sé si ha dit
més o manco del que recull un text d’una PNL perquè ens
permetrà tenir una informació que d’altra manera no tendríem.
És un privilegi a una comissió que una persona afectada per

una PNL vengui abans, no és el context, però que vengui abans
i ens pugui dir que es reafirma en el que una PNL recull i, per
tant, podem tenir llavors un debat de posicionament sobre
aquesta PNL. Però, miri, ja que ho ha dit, Sr. Vidal, vostè ha
escoltat la meva intervenció abans del senador Marí del que
enteníem que havia de ser el paper d’un senador o una
senadora autonòmic, insistesc, autonòmic, i evidentment el
Regne d’Espanya, perquè és dins un senat, però autonòmic, i
el que entenia el meu grup parlamentari del que ha de ser la
figura del Senat i el que entenia el meu grup parlamentari del
que ha de ser el compromís d’aquests senadors autonòmics
amb el Parlament de les Illes Balears.

El Parlament de les Illes Balears, Sr. Vidal, que li ha
recomanat, induït, suggerit, demanat, implorant quasi
implícitament que representi els interessos de les Illes
Balears, el Parlament de les Illes Balears sí representa una
diversitat del poble espanyol resident a les Illes Balears, que
és molt ric i divers, multicultural ètnic, polític i amb idiomes,
evidentment, però la representació és la que és, i a vostè l’ha
triat un parlament fruit d’un acord d’un pacte -d’un pacte- i no
qüestionaré en absolut aquesta elecció, però vostè perverteix
l’acord del mateix pacte crec, perquè el Partit Socialista, que
ha estat d’acord que vostè sigui senador... no fa falta que hi
vagi Amnistia Internacional per renunciar i denegar que a
Espanya, a l’Estat espanyol hi hagi presos polítics, ho diu el
Partit Socialista d’Espanya, el Partit Socialista de les Illes
Balears i el Partit Socialista de Catalunya i de Navarra i de per
tot, i nosaltres ens hi suman, no ens hi sumam, hi som devora,
però tots... i la majoria de grups parlamentaris d’aquesta
cambra.

Si vostè fa un debat i manifesta això, Sr. Vidal, a part que
no crec que la seva figura institucional, com a senador
autonòmic -insistesc, autonòmic-, és una deslleialtat cap a
aquest parlament i cap al mateix Senat i als ciutadans de les
Illes Balears, que sap vostè majoritàriament el que
precisament ha manifestat per la representació parlamentària
que aquí hi ha.

La llibertat d’expressió és inqüestionable -inqüestionable-,
però com a tot estat de dret democràtic en el qual vostè i jo
coincidim en el que ha de ser, està taxada, Sr. Vidal, i tots els
estats democràtics de tot arreu, no només de l’OCDE, tenen
un òrgan independent que vetlla per la interpretació,
afortunadament no va a la carta, la interpretació de l’exercici
d’aquest dret, Sr. Vidal, i és el Tribunal Constitucional. El
Tribunal Constitucional, el qual vostè coneix perfectament,
com a senador i càrrec públic, que ha jurat... posi la mà davant
la Constitució, davant l’Estatut d’Autonomia o davant la Bíblia,
posi-la vostè on vulgui, quan la va posar al Parlament la llei
autonòmica és una llei orgànica dins la Constitució i el
Tribunal Constitucional es qui es pronuncia sobre això.

Si vostè fa un debat en un context, com a senador
autonòmic, sobre una cosa que va en contra de la pròpia
Constitució va una ofensa als ciutadans de les Illes Balears, i
jo li demanaré en aquests sis mesos, que vostè vulgui venir...
com ha esmentat aquí el Sr. Marí, o li demanem nosaltres, li
demanaré que sigui lleial a l’Estat i a la Constitució i al nostre
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Estatut d’Autonomia amb la seves manifestacions, perquè
vostè és un senador autonòmic, i esperam tots els que han
votat i els que no han votat el seu partit polític que sigui lleial
a això, dins l’exercici polític seu.

Li ho hagués demanat si hagués estat conseller també, com
ho va ser conseller, sap el nostre posicionament sobre un
conseller que fa manifestacions que representa..., la presidenta
ho va dir l’altre dia: “som la presidenta de les Illes Balears”, és
la meva presidenta i no l’he votada. Deman certa lleialtat cap
a tots els ciutadans perquè ens puguem sentir ciutadans de les
Illes Balears, de tots, i representada per tots, i va en aquesta
línia el que li deman, aquesta lleialtat. No qüestiono la seva
llibertat d’expressió. 

L’exercici de la seva llibertat d’expressió sí que l’he de
qüestionar, perquè és que vostè és senador autonòmic i l’he de
qüestionar, hi ha certes manifestacions que no ens semblen...,
però no em posicionaré ni manifestaré la meva intervenció
sobre una PNL, que ja vendrà quan hagi de venir, però vostè
ens ha manifestat una informació que ens dóna prou tema.

Miri, són diferents i són iguals, sí, hi ha una campanya del
Consejo de la Juventud de España en tots els àmbits de la
tolerància i de la diversitat que deia “Som diferents, som
iguals, som iguals, som diferents”, la podia llegir de les dues
maneres i això ens fa més rics, més plurals, més diversos i
construeix democràcia.

Però, insistesc, ens hem donat unes normes... i
millorables. Estic d’acord amb vostè a reformar la
Constitució, sens dubte, no tenia sentit que jo li hagi plantejat
el meu qüestionament del Senat i que li digui això altre, seria
incoherent i hipòcrita, però, Sr. Vidal, lleialtat d’acomplir el
camí de com s’ha de fer, i lluitarem per la reforma del Senat,
però dins la línia que correspon, és a dir, el que estableix la
mateixa Constitució per fer la reforma. I li record que vostè
és senador amb el suport d’un partit estatal, constitucionalista
i amb lleialtat, de moment, i no la qüestiono, eh?, com el
Partit Socialista d’Espanya, Partit Socialista també de les Illes
Balears.

Jo li demano una reflexió, Sr. Vidal, i és que vostè segueixi
la línia de defensar aquí i dur aquesta línia política del REIB,
li ho he comentat abans, li dic el mateix que li he dit, i crec
que l’ha feta seva també perquè l’ha manifestada, si aquí hi ha
una resolució del Parlament de les Illes Balears vostè defensi-
la allà i ens..., no la qüestion, li dic que li agraesc fins i tot que
ho hagi manifestat de manera explícita, més explícita que el
Sr. Marí, perquè ha dit que ho farà i que ho continuarà, però
cenyeixi’s vostè , en l’exercici de senador autonòmic, a
aquesta funció, perquè crec que és la que pertoca.

Igual que el REIB, igual que el model de finançament
d’aquesta comunitat autònoma i exercir al Govern d’Espanya
que surti, que compleixi una cosa que li ha demanat aquest
parlament que és l’immediat pagament de les bestretes de
l’IVA, en el que ens deuen en el tema de finançament, perquè
ens permetrà dur a terme tot el que aquest parlament... hagi
votat en contra el meu partit o no, resolgui en el pressupost de

la comunitat autònoma, que seran els pressupost de la
comunitat autònoma de tots, i no m’agraden, però seran els de
tots.

Aquesta és la seva feina, juntament amb el Sr. Marí, i ja
m’agradaria que fos de tots els diputats, però bé, evidentment
hi ha una disciplina parlamentària, hi ha els grups polítics, el
meu mateix, però vostè té un mandat concret, no imperatiu
evidentment, però té un mandat implícit d’aquest Parlament i
crec que s’ha de cenyir a aquesta línia.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té  la paraula el Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, per un temps de deu minuts, el Sr.
Rodríguez.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Muchas gracias, Sr. Vidal por su
comparecencia. De todos los que hoy han hablado aquí, creo
que somos el único grupo que no respaldó su designación,
nosotros no hemos participado en el reparto de cromos, con
lo cual creo que somos el único grupo que tuvo muy claro
desde el principio que no era usted la persona idónea para
ejercer esta representación. Pero lo es, lo respetamos y estas
son las normas y usos de la democracia. 

En lo que sí me gustaría entrar en contradicción con usted,
ha hablado de los derechos lingüísticos de 10 millones de
personas, supongo que se refiere a las que viven en las
comunidades autónomas de Cataluña, Valencia y Baleares y
que esos derechos deben ser respectados, etc. Bueno, pues
verá, Sr. Vidal, según los datos oficiales, los de la Generalitat,
Comunidad Valenciana, el Gobierno de las Islas Baleares, etc.,
es aproximadamente un 57% de la población de Cataluña tiene
como lengua propia el castellano, el 60 en la Comunidad
Valenciana, el 62 en nuestra comunidad. Entonces, de esos 10
millones de personas, de los que usted quiere defender sus
derechos lingüísticos, pues son unos 4 millones los que tienen
como lengua propia el catalán y unos 6 millones los que
tienen como lengua propia el castellano. Más que nada para
que no se apropie usted del conjunto de la ciudadanía por el
mero hecho de vivir, o residir en esas comunidades
autónomas. Creo que es importante no hacerse trampas en los
solitarios.

Nos ha hablado usted de su labor en el Senado, en contra
de la extensión de la prisión permanente revisable. Nosotros
estamos, como usted bien sabe, completamente a favor de esa
extensión a delitos especialmente graves que impidan que
violadores en serie, asesinos de mujeres y demás vean la calle
con demasiada celeridad. Luego se nos acusa de no querer
defender a la mujer, pero bueno, eso sería otro debate.

Luego creo que ha tenido un lapsus lingue lógico, cuando
ha hablado de que se ha reunido con una delegación de Chile,
con el consulado aquí, en la embajada en Cataluña. No hay

 



208 ASSUMPTES INSTITUCIONALS I GENERALS / Núm. 12 / 27 de novembre de 2019 

Embajada de Chile en Cataluña, la Embajada de Chile está en
Madrid, como la de todos los países con los que España tiene
relaciones diplomáticas. Sé que le gustaría, pero todavía no
está.

Luego nos ha hablado usted de... -y evidentemente se
refería usted a nosotros, nos puede citar por el nombre, no hay
ningún problema-, como negacionistas del cambio climático.
Verá, Sr. Vidal, yo me licencié en geografía e historia, hice
muchos climogramas, estudios de la clasificación climática de
Köppen, etc., le puedo asegurar que ni yo, ni mi grupo
parlamentario, ni ningún cargo electo de VOX niega el cambio
climático. El clima cambia por definición, cambiaba en el
jurásico, en el cretácico, en el imperio romano, en el siglo
XVII y sigue cambiando ahora, nosotros lo que ponemos en
cuestión, porque creo que es cuestionable, es tanto la
influencia del ser humano en este cambio, como la posibilidad
o capacidad del ser humano por revertirlo. Creo que puede ser
objeto de debate, se ve que algunos para según qué cosas creen
en la libertad de expresión y para otras ni siquiera la discusión
científica, porque siempre se habla de lo mismo, pero el
consenso no puede estar por encima de la razón, la unanimidad
no puede sustituir al criterio  y la uniformidad al sentido
crítico. Y en eso le alabo su postura valiente en defensa de lo
que usted cree que es justo, aunque esté equivocado, lo hace
con valentía y sin importarle las consecuencias. Pues nosotros
exactamente igual, cuando no estamos de acuerdo, no
firmamos declaraciones institucionales, simplemente porque
tengamos miedo de que se nos señale con el dedo, no nos
importa, ahí estamos.

Con respecto a las reuniones que dice usted que ha
mantenido con diferentes grupos, porque usted habla de la
pluralidad, del respeto a la pluralidad, etc., ha hecho un breve
resumen: la Obra Cultural Balear, la Plataforma por la Lengua,
el STEI, la de la Memoria Histórica, el GOB, no sé si también
se ha reunido con los anticruceros y con Terraferida, pero
vamos, lo mejor de cada casa. Ya veo cuál es su idea de la
diversidad.

Con respecto a cuestionar la sentencia. Por supuesto es
usted muy libre de cuestionar las sentencias, yo también lo
hago, cuestiono la sentencia del Tribunal Supremo con
respecto a la sentencia del procés, yo pienso y creo y opino,
al igual que los fiscales del Tribunal Supremo, que deberían
haber sido condenados por rebelión y no por sedición, es
absolutamente legítimo, lo importante de las sentencias es
acatarlas y, una vez acatadas, se pueden discutir sin ningún
problema. Entonces, yo comparto con usted que las sentencias
no sólo se pueden discutir, sino que incluso se pueden
criticar, y nosotros lo hacemos cuando así lo consideramos
oportuno.

Ya en otro terreno es más resbaladizo, es cuando usted
habla de presos políticos o políticos presos, y dice que lo son
en función de sus ideas. Usted, evidentemente, es dueño de
defender lo que cree y lo que opina y lo que piensa, lo que es
más cuestionable es que lo haga usted como senador, porque
se debe a un juramente que hizo para tomar posesión, sea con
o sin coletilla de imperativo legal, da lo mismo,

evidentemente yo también juré por imperativo legal, si no
hubiera jurado no sería diputado, todos juramos por
imperativo legal, es una redundancia, todos hemos jurado por
imperativo legal; pero desde el momento que usted jura y, por
tanto, se compromete, aunque le ponga una coletilla o aunque
cruce los dedos por detrás, está usted obligado, obligado a
defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía y a
hacerlo con lealtad al Rey, que es lo que usted juró. Y si usted
no estaba de acuerdo con estos tres puntos, su honor, su
integridad y su dignidad lo que le debería haber pedido es no
ocupar el cargo. Pero si usted lo ocupó debe actuar con lealtad
a ese juramento o promesa que hizo con cualquier coletilla
que usted le quiera añadir. Y en este país, Sr. Vidal, no hay
presos políticos de ningún tipo, de ningún tipo, hay políticos
presos, pero no presos políticos.

Y evidentemente no le voy a preguntar si respaldaría usted
la aplicación del artículo 155 de la Constitución, porque,
como tengo una bola de cristal, conozco la respuesta.

Muchas gracias, Sr. Vidal.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara correspon la paraula al Grup
Parlamentari El Pi Proposta per les Illes, no hi és.

Per tant, correspon la paraula al Grup Parlamentari
Socialista, per un temps de deu minuts, la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Sí moltes gràcies, president, bon dia de nou, diputats,
diputades. Benvingut senador Vidal.

A la seva intervenció ens ha explicat les línies que ha fet en
aquest període breu en el Senat, els quatre eixos clau i, bé,
estam contents que el tema energètic, vostè en el tercer punt
ha parlat d’emergència climàtica, estam contents que hi hagi
aquesta línia de futur on anem més enllà en el tema energètic
i transició ecològica.

I amb referència a tot el que ens ha explicat d’entitats i
reunions que ha fet amb diferents grups, ens agradaria..., bé,
ens sumam un poc a les preguntes que li han fet la resta de
grups, a veure si pot aprofundir un poc en les reunions que ha
fet a les diferents illes, amb entitats i associacions. I bé, sé
que aquests dies ha estat per Menorca també, un poc que ens
expliqui en quines línies de futur pensa fer feina en la nova
legislatura i quines han estat les demandes que la societat i
aquestes entitats li han fet.

Amb referència al finançament de les Illes Balears, ja
n’hem parlat a la intervenció del Sr. Marí, nosaltres incidirem
en aquest tema, creiem que és un tema d’Estat, és un tema
prou important on el diàleg i e l debat i tots ens hi hem de
trobar per aconseguir un finançament just per a aquestes Illes
Balears, aquest Govern treballa en aquesta línia. I un poc, així
com ho he fet amb el Sr. Marí, on hi ha hagut algunes frases
que li he remarcat, on no hem estat d’acord o ens han semblat
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dissonants pel tema partidista, en aquest sentit també li hem de
manifestar la nostra total... visió diferent, la nostra visió pel
que fa al tema de la sentència. Nosaltres, com a Partit
Socialista, sempre hem dit que tenim el màxim respecte a les
resolucions judicials i la convicció que som a un estat de dret,
i que aquesta sentència a què vostè ha fet referència creiem
que ha jutjat idees, no ha jutjat idees polítiques, no ha jutjat
idees polítiques, per tant aquí tenim una visió totalment
distinta de les seves manifestacions, i ha estat una sentència
penal, ha estat una sentència penal, en el sentit que no és una
sentència política.

Nosaltres defensam i contextualitzam la política des de
tres eixos importantíssims, que és la igualtat entre els
ciutadans i el compliment de les lleis; un segon punt que és la
diversitat del territori d’Espanya, i creiem que és totalment
necessari encetar el debat territorial i creiem que tots hi hem
de tenir cabuda, però sempre des del compliment de les lleis
i des del debat i el diàleg; i la defensa de la sobirania nacional
i de la integritat territorial. Nosaltres creiem que ara el repte
polític..., hem encetat una nova etapa, i el repte polític ara és
encetar un debat i una etapa de diàleg, creiem en aquesta línia,
i  en aquest sentit ens hi trobaran en aquestes tres línies de
defensa i la contextualització de la política.

Nosaltres no podem fer més que oposar-nos a algunes
línies, vostè és un senador que emergeix de la Cambra de les
Illes Balears, i aquí hi ha una diversitat, ja ho hem dit abans,
també a la compareixença del Sr. Marí, hi ha una diversitat
política i de sensibilitats, però això no deixa de permetre que
nosaltres també facem la nostra aportació com a visió, com a
partit polític, i en aquest sentit creiem que vostè, com a
senador, té la llibertat, però nosaltres també com a partit
polític no compartim algunes de les declaracions que s’han
fet. 

Per tant, consideram que el Senat és una cambra territorial,
creiem important marcar aquestes línies per a la defensa dels
ciutadans i c iutadanes d’aquestes illes, i creiem molt
important, amb aquests eixos claus que vostè ha remarcat en
la seva línia política, com a quart i darrer, que ha remarcat la
qualitat de vida dels ciutadans, creiem que hi ha moltes coses
a fer més enllà purament d’un debat territorial, que sí que hi ha
de ser, però també en temes concrets li demanam que ens
especifiqui aquestes trobades que ha tingut amb entitats, i
quines són concretament aquestes línies, amb les polítiques de
detall, amb aquests eixos, que són l’emergència climàtica, la
representació autonòmica i especialment la qualitat de vida
dels ciutadans.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula el Sr. Vidal i Matas per
respondre.

EL SR. SENADOR DESIGNAT PEL PARLAMENT DE
LES ILLES BALEARS (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies a tots per les seves intervencions. Des de
la divergència i de vegades des de la complicitat, crec que em
quedaré, i m’ha agradat molt la intervenció de la companya del
Partit Socialista, amb aquesta diversitat, és a dir, podem tenir
punts de vista ideològics diferents, tots fem ideologia, tots
fem política, i l’important és arribar a acords, des de la
divergència, des de postulats diferents hem aconseguit acords
que han generat benefici per exemple aquí a les Illes Balears.
Crec que el pacte, els acords de Bellver i el pacte que vàrem
tenir a l’anterior legislatura ha suposat un avanç significatiu
per a les Illes Balears, on diferents partits polítics varen
sumar, tots junts, prioritzant tot allò que teníem en comú i
intentant llimar tot allò que no tenim en comú, però crec que
és important, des de la divergència, cercar aquesta estabilitat
i cercar aquest avanç.

I cregui’m que quan jo dic la meva ideologia procur ser
transparent, no vull enganar ningú, sóc conegut, tenc una
trajectòria, venc de 12 anys de regidor d’un ajuntament, d’un
grup sobiranista, d’un grup ecologista, d’un grup que aposta
per les polítiques feministes, i d’això no me n’amagaré, i
d’aquest ADN es transpirarà, però arribant a acords i assumint
aquest rol de representació autonòmica.

I e ls  marcs legals, miri, jo tenc marcs legals que n’hem
romputs moltíssims, a l’anterior legislatura vàrem rompre
marcs legals; és a dir, fent la Llei de residus rompíem un marc
legal que estava establert, perquè consideràvem que hi havia
unes necessitats superiors que havien d’avançar, i rompem el
marc legal i ens dotam d’un nou, i no és cap trauma, i per això
vostès són aquí al Parlament cada dia, per fer marcs legals que
millorin la qualitat de vida dels nostres ciutadans, i no passa
res per desfer el que teníem anterior i construir alguna cosa
nova i seguir avançat. I amb aquests postulats, des de la
política (...), des de la polític de residus a la política territorial
d’aquest Estat. Tot, des del respecte, crec que s’ha de poder
debatre, i en això ens trobam, i m’alegr d’aquesta postura. 

I li dic més, construir pacte; per exemple en aquesta
legislatura el Partit Socialista no té la majoria absoluta al
Senat, i jo tenc clar que eman d’un pacte, d’un acord en aquesta
comunitat autònoma d’esquerres, progressista i, per tant, la
meva feina de suport a aquest bloc d’esquerres, progressista,
ecologista, feminista, hi serà perquè hi hagi president del
Senat, perquè hi hagi pressuposts i perquè hi hagi temes
importants cabdals per a les Illes Balears, sempre des d’aquest
mandat.

I aquí recull la literalitat que deia el company de Ciutadans,
amb el qual divergim, sí, tenc un mandat clar de respecte a
aquest Senat, vull dir, a aquest parlament; és clar que de tot el
que surti d’aquí acordat jo en faré un seguiment, i és clar que
em dec al que s’ha votat aquí, evidentment, però també entraré
des del meu punt de vista en política perquè som un senador,
també, i generaré iniciativa, i generaré diàleg.
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I miri, escolti , amb els postulats territorials sobre
Catalunya fa falta diàleg, i podem no veure un problema i el
deixarem allà, i això és el que ha passat, i ha anat covant i el
problema s’ha fet més greu. Idò aquest senador formarà part
d’aquelles persones que des de la divergència, des de postulats
oposats, sempre trobaran una taula per arribar a acords. I,
evidentment, manifestar; jo crec que els polítics hem de
manifestar la nostra opinió i hem de ser clars, i la ciutadania
ha de saber quin és el nostre posicionament, i a partir d’aquí
ser capaços de construir acords. 

Em deien vostès amb quines entitats, i deia el senyor de
VOX deia com si..., titllava com a de gent dolenta aquella amb
la qual em reunesc. Miri, em reuniré amb la pluralitat i..., -
capeja vostè, em sap greu-, doncs miri, a mi la gent del GOB
de vegades m’ha criticat per actuacions que he fet, m’hi
reuniré; amb el Cercle d’Economia, m’hi reuniré; amb els
hotelers, m’hi reuniré; amb els que faci falta. Aquest senador
ha començat amb les visites que fem per illes, el primer que
faig és parlar amb persones coneixedores de l’illa millor que
jo perquè em diguin entitats amb les quals he d’identificar que
m’he de reunir. Perdonin vostès, sóc de Mallorca; el
moviment social feminista de l’illa d’Eivissa, que encapçalen
unes joves que fan una feina espectacular, idò lamentablement,
amb aquesta visió centrista no el coneixia fins que no he estat
a Eivissa, una persona del moviment feminista me n’ha parlat,
i, per tant, m’hi reuniré perquè les Dones Progressistes, que
era l’agrupació de dones que hi havia a Eivissa, que feia molta
feina, idò ara hi ha un grup de joves que agafa el relleu, i això
és conèixer la realitat, i com a senador m’he de connectar a
aquesta realitat. Hem començat per entitats que potser tenc
més conegudes; aquestes em parlen de gent, amb regidors,
amb diputats i em passen contactes i teixim aquestes aliances.
I li puc assegurar que li he ofert a gent transmetre preguntes
de coses amb les quals jo ideològicament tal vegada no tenc
per què estar-hi d’acord, però si qualcú em planteja un dubte
sobre un tema que no sóc capaç de resoldre, jo formularé
aquella pregunta en el Senat, sigui el GOB, Terraferida, o sigui
qui sigui. Això és la meva feina i per això la faré, apostant
sempre per aquest diàleg ferm.

Sr. Rodríguez, vostè es preocupava pel 155. Vostè
s’enorgulleix del 155 des del pur desconeixement del que va
significar. Vostè no ha viscut als hospitals de Catalunya, on
per fer segons quin tipus de medicaments hi havia problemes
de proveïment; vostè no ha viscut la pèrdua de capital humà de
científics que varen partir dels centres d’investigació de
Barcelona perquè fer cartografia era sospitós de ser perillós.
Vostè sap el retard i l’impacte que ha tengut sobre el món de
la ciència, les oportunitats que s’han perdut per aplicar aquest
155 d’una manera barroera?

Escoltin, vostès... els problemes polítics s’han de resoldre
amb política, no amb conflicte, i a mi em sap greu perquè a
vostès sembla que els encanta el 155, l’estat d’excepció i més
llenya al foc. Idò no, no falta això ara, fa falta fredor, fa falta
diàleg, fa falta asseure’s a la taula, i amb actituds com la seva
li puc assegurar que no arribarem mai a acords. És això el que
fa falta, diàleg, asseure’s, posar els problemes, des de la

divergència construir coses que ens puguin ser útils, i no
enamorar-se de l’article 155 com a gran salvador.

Li he de dir que moltíssims de funcionaris de la
Generalitat de Catalunya varen fer que els ciutadans patissin el
manco possible aquest disbarat, perquè va ser un impacte greu.
He vist persones que es varen (...) projectes d’investigació,
persones que varen anar a l’atur per l’impacte que ha tengut, i
vostè ho banalitza i en fa una festa. Em sembla vertaderament
lamentable. Li dic que no aplicarem el 155, o el meu vot serà
contrari al 155, en el moment en què es va produir i així com
es va produir. Em sembla lamentable, i evidentment ho
expressaré allà on faci falta.

Vostè em diu..., jo he parlat d’una comunitat lingüística,
som 10 milions. Vostè potser ho desconeix; escolti, a Aragó
també hi ha uns rars que parlen català; n’hi ha uns altres per
Itàlia que també parlen català. Ho dic perquè parlam de
comunitat lingüística i potser a vostè el sorprendrà. No (...) el
mapa de Països Catalans i comenci a remenar l’olla i a fer-se
por. Tranquil, hi ha un fet real; hi ha gent a Aragó que parla
català; hi ha gent a Itàlia que parla català. Tranquil, no passa
res. Tenen drets i volem defensar els nostres drets i tenim una
llengua comuna que es diu català, i la defensarem entre tots. 

Com també hi ha el 50% de població que són dones, i
estan amenaçades per violències masclistes, i si vostè no ho
vol acceptar idò no em vengui a parlar a mi de ciència infusa.
És que hi ha coses que ja són principis bàsics que en aquestes
alçades no hauríem d’estar discutint. Com allò  del canvi
climàtic; vostè no nega el canvi climàtic?, l’acaba de negar,
(...) el màxim accelerador del canvi climàtic. El senador per
VOX, que per cert va fer quatre iniciatives en tota la
legislatura, un gran senador, va votar en contra que hi hagués
una declaració que donava suport al poble canari perquè no
tenia representació VOX a Canàries, i perquè el canvi climàtic
deia que no existia. Per tant sí que s’ha negat, per això hi ha les
actes del Senat, el canvi climàtic.

Entitats... el que dèiem. I un senador, ja li  ho dic,
evidentment que el senador..., li ho he dit perfectament: sóc de
la generació dels vuitanta. No he votat aquesta constitució,
però entenc que em dóna uns instrument, i com a demòcrata,
perquè jo sóc demòcrata, eh?, sempre, la democràcia l’he
defensada sempre, el meu partit ha lluitat per la democràcia,
el meu partit ha tengut gent que l’han encalçada per defensar
la democràcia, escolti, jo som un demòcrata; des d’aquest
principi tan bàsic sempre defensaré que podem canviar les
coses. Aquest marc del 78 em pareix fantàstic, el respect, jug
en aquest marc del 78 perquè si no..., sóc senador,
evidentment que conec les regles del joc de ser senador,
evidentment que el marc del 78 em dóna una oportunitat per
fer la meva activitat política, i evidentment que la Constitució
diu que hi ha un rei, que hi ha (...) constitucionals, que hi tota
una sèrie de coses que he de respectar, faltaria més, però això
no deixa que jo pensi en un estat espanyol que sigui una
república, que no tengui una monarquia, perquè això també ho
diu la Constitució, que tenc aquest dret de fer-ho, també
m’empara per poder dir que la vull canviar, això també ho diu
la Constitució, perquè vostès potser només llegeixen la part
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que els interessa. O també l’Estatut d’Autonomia, com bé deia
el senyor de Ciutadans, m’empara per demanar més
competències per a aquesta terra, perquè en costes
s’incompleix. Veig que a vostès, segons quines normes
s’incompleixen els importa molt, però aquí l’Estatut
d’Autonomia de les Illes Balears s’incompleix
sistemàticament i a vostès els importa més aviat poc.

I crec que m’he quedat a gust, però, si no, més tard tornaré
a despatxar-me. I perdoni la broma, però crec que vostè i jo
representam les antípodes en aquest parlament i és normal que
tenguem la divergència, i no s’ho prengui com a una cosa
personal, prengui-s’ho com una cosa política, de debat polític
i de no trobar, lamentablement, miri que som una persona molt
flexible, punts d’acord amb vostè. La divergència que tenim
probablement serà el punt d’acord que trobarem.

Com deia, al senyor de Ciutadans, li he de dir que sóc
transparent. Vostès tenen..., és a dir, crec que era important,
vostè m’ha dit que he parlat de la meva reprovació, que potser
no ho hauria d’haver fet. Bé, tenia l’oportunitat de donar-los
una informació que podia ser útil, he considerat que era útil
perquè crec que he intentat ser transparent en la meva feina,
explicant amb qui em reunesc, donar-los tota la informació
perquè després vostès opinin i votin el que considerin, i això
és lliure. Per feina no em reprovaran; si vostès em reproven
serà per la meva ideologia política, i com a polític (...) que
renunciaré a les meves idees; arribar a acords i a diàleg,
sempre. Representar..., evidentment he estat regidor 12 anys
d’un ajuntament i 4 anys conseller, i he arribat a moltíssims de
pactes i hem construït moltíssimes lleis amb diferents partits
polítics, i fins i tot hem aconseguit acords amb el seu partit
polític, per tant no (...).

Al Sr. Bosó ningú no li ha qüestionat quan ha dit que per la
seva ideologia votaria en contra de segons quins temes, i és
senador autonòmic com jo; és a dir, al Sr. Bosó no se l’ha
qüestionat mai que ell votarà amb el Partit Popular la defensa
del Partit Popular, i ho ha dit clarament. Com que no està ben
composat el Senat i no som territorials i som de l’altra
manera, el Sr. Bosó està integrat al Grup Popular i votarà amb
la lògica del Partit Popular, i ningú no li ho ha recriminat, i a
mi se’m recrimina que expressi en part la meva defensa; que
venc d’una cultura del pacte; que em dec a una lleialtat a
aquesta cambra; que dec un respecte als acords de Bellver, que
és el que m’ha dut, és a dir, el meu marge d’actuació són els
acords de Bellver, que són els que em duen a seure aquí, per
tant aquí tota l’actuació que he de fer és de defensa d’aquests
acords i de reclamació del compliment d’aquests acords.

I he de recordar el fet que vostès han parlat de forma
natural de la reforma del Senat i que el Senat no era útil, i jo
ho veig més com a senador, ho exprés potser amb una
vehemència superior dient que el règim del 78 ens hem de
plantejar modernitzar-lo, ens hem de plantejar canviar-lo. Es
parla de canviar la Constitució i s’ha fet per motius
econòmics, idò també s’ha de poder fer per afrontar els reptes
territorials que ens ocupen.

Com bé ha dit la representant de Podemos, el fet del
feminisme ha de marcar, crec que marca un abans i un després,
marca una diferència en les polítiques, i no l’he incorporat
dins els quatre eixos de forma intencionada perquè el
feminisme ha d’impregnar els quatre eixos que he exposat de
les línies de feina, i els homes de vegades..., és a dir, crec que
amb el convenciment que hem de fer un esforç per verbalitzar-
ho molt més. Ha de ser una feina transversal, es com la lluita
contra el canvi climàtic que no es fa només des de Medi
Ambient, es fa de pertot; la lluita contra la violència masclista
es fa des de totes les lleis, des de tots els àmbits  i  des de
moltíssimes actuacions que durem a terme.

El Grup d’Esquerra Confederal que hem conformat és un
grup territorial on tenim tots molt clar que venim de
comunitats autònomes amb problemes de finançament; tenim
tots molt clar que cadascú és sobirà del seu vot, farem lobby
en conjunt en els temes amb els quals estiguem d’acord, però
dins cada un, quan sigui una qüestió del territori, comanda el
territori, no comanda el grup. Ens organitzam com a un grup
mixt d’esquerres, si em permeten l’expressió, però que té un
valor afegit que té aquesta visió de conjunt de l’Estat, i que
intenta, que això és un poc el que volem aportar des dels
territoris, que es conegui la realitat diferent. 

Em plantejava el Sr. Ensenyat quins són els reptes
d’aquesta legislatura. Jo crec que ens han de conèixer, crec
que som uns grans desconeguts a nivell estatal, que la
insularitat..., per exemple la gent no es planteja mai la triple
insularitat de Formentera el que suposa per als formenterers;
en canvi, tots sabem que d’Extremadura a Madrid el tren és
dolent; o tots sabem la crisi del sector miner d’Astúries; tots
sabem el sector pesquer de Galícia com de malament ho
pateix amb els acords; o que a Andalusia si els acords amb el
Marroc ballen l’economia agrària i l’economia de la pesca
se’n veuran afectades. Però de la nostra insularitat ningú no en
sap. Per tant un dels reptes d’aquesta legislatura dins aquests
quatre eixos que dèiem també serà, que el Sr. Marí Bosó estic
convençut que serà al meu costat i tots els  senadors de les
Illes Balears, fer pedagogia, que entenguin que no som aquest
destí de vacances, idealitzat, que jo ho entenc, ells vénen aquí,
veuen una preciositat, visiten els nostres espais naturals,
visiten la nostra illa, coneixen la nostra gent i se’n van
encantats, però han de conèixer que també hi ha altres
realitats, i això és una de les tasques que haurem de dur a
terme.

Cabrera és un repte, és una gran responsabilitat per a
aquesta comunitat autònoma, i ja que estam per respectar les
sentències del Tribunal Constitucional, que veig que a segons
quines donam tanta importància i a segons quines no, el
Tribunal Constitucional, en un litigi entre Catalunya i l’Estat
espanyol, va dir que els parcs nacionals havien de ser
gestionats per les comunitats autònomes i, per tant, en aquesta
defensa i amb aquest interès, totes les meves preguntes. I sí,
ve heretat de la meva època de conseller, evidentment; crec
que va ser un dels èxits d’aquella legislatura, compartits amb
moltíssima gent que va remar a favor, a la qual hem de donar
les gràcies, i molt gent que també va remar en contra, però
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crec que és una fita com a comunitat autònoma que a tots ens
satisfà.

Amb les entitats..., per exemple ens hem vist amb el Fòrum
de Memòria a Formentera, ens vàrem veure amb la presidenta,
em comentava el tema de la immigració dels menors no
acompanyats com a un dels nous reptes que tenien a
Formentera, el tema del transport dels residus; em comentava
també la necessitat del conveni de carreteres, que ja l’havien
exhaurit. També comentàvem una mica com podia afectar tot
el tema del REB, del finançament, de les connexions aèries;
ella diferenciava la reivindicació de la connexió cap a la
península amb la reivindicació del tema de la connexió de matí
i horabaixa, i aquí vàrem estar fent feina. També vàrem parlar
que a Formentera, com que té el Consell d’Entitats, la millor
manera de reunir-nos amb totes les entitats és anar al Consell
d’Entitats, i així vàrem quedar a disposició de Formentera.

A Eivissa ens vàrem veure amb diferents persones per fer
aquest mapatge d’entitats, on em varen descobrir tot un
conjunt d’entitats que existeixen a Eivissa que desconeixia, i
per tant m’hi he de reunir. Em vaig reunir amb el president,
amb qui vàrem parlar també del tema de la depuradora de Vila,
com deia, també de la connexió de la depuradora de Vila, que
està en una ubicació que ens fa falta fer tota l’expropiació per
arribar a l’aigua, el tema d’invasores en el port, vàrem
comentar la preocupació especial per l’efecte Thomas Cook
a Eivissa, vàrem comentar diferents temes.

A Menorca va ser amb els regidors, grup d’electors
vinculats d’alguna manera amb MÉS per Menorca, en una
primera reunió que el matí m’havia de veure amb la presidenta
del Consell, però ho vàrem canviar per a dia 4 perquè hi havia
una visita de la presidenta Armengol i, per tant, vàrem canviar
l’agenda, per això em vaig reunir primer amb els regidors i
després em reuniré amb la presidenta del Consell, on vàrem
parlar de temes com la torre de control, el tema de les
inversions estatutàries, temes de finançament d’obres com la
d’Addaia, temes de demarcació de costes, molta preocupació
a totes les illes pel tema de costes. Amb les entitats, el GOB
planteja el tema de costes, tema de defensa de drets
lingüístics. S’ha plantejat també per part dels xilens, temes de
problemes de tramitació de documentació, és a dir, és molt
variat. Si m’ho permeten, no seguiré fent una exhaustiva, però
sí que intentam en aquestes reunions cobrir tota la diversitat.

El Partit Popular, per acabar, i disculpi’m si m’he deixat
qualque cosa, però si de cas em quedarà un torn, el tema de
Cabrera sí que m’interessa molt i  va ser una lluita que
seguirem fent i farem moltíssimes preguntes sobre això.

Sobre l’ITS, és un impost, jo crec que va ser cabdal a les
Illes Balears i el problema que té  l’ITS, un dels majors
problemes que té l’ITS a dia d’avui és que, com que tenim un
mal finançament, tot ho volem arreglar amb l’ITS. El Partit
Popular ha tengut una deriva constant en no saber què fer de
l’ITS, a un moment donat el Sr. Company anunciava que tot
aniria a propietaris de terres de rústic, al cap d’un temps que
l’eliminarien, després que ho havien de dividir per la meitat,
després no sé què. Vull dir... no sabem el model del Partit

Popular. El que jo sé és que, com que hi ha mancança de
recursos, l’ITS es veu com a una font de recursos necessària
i es veu com a un bé molt preuat. L’important seria
probablement, si discutíssim, si tenguéssim un finançament
just, aquests milions d’ITS no tendrien tan de debat sobre la
seva destinació.

En tema de participació. Si jo (...) amb la desobediència
civil, s’ha exercit, s’exerceix correctament, sense violència i
condemnam tots els actes de violència. I si vol començ a
condemnar el terrorisme del País Basc, si m’ho demana,
perquè ja arribam a l’absurd; vull dir que crec que..., és a dir,
he dit que una persona de conviccions democràtiques fermes,
que el dret a la desobediència és un dret civil, que es pot
exercir i que evidentment jo animar a participar a una
manifestació, doncs anim a participar a una manifestació, com
el Partit Popular ha animat a participar a manifestacions. Jo
record el Partit Popular por la familia, després record el tema
de Colón, vull dir que animaven vostès a participar, què era
allò? No volien fer una reivindicació i no volien uns canvis?
Doncs escoltin, l’altra gent també fa manifestacions i demana
els seus drets.

El 155 ja li he dit que votaria que no, i ho tenc clar, a més
amb una aplicació que crec que no s’aguanta així com es va
fer, crec que no va ser una aplicació  adequada del 155, de
totes formes i lògicament hi estic en contra i com a
representant d’una comunitat autònoma crec que s’hi ha
d’estar encara més.

I vostès em deien que havia de tenir com a una mesura de
representar tots els ciutadans. El Sr. Bosó representa tots els
ciutadans? Ah, no? Escolti, quan el Sr. Bosó vota tal vegada
una abaixada d’imposts, en un cas hipotètic, no representa els
altres ciutadans que estam en contra de l’abaixada d’imposts.
Evidentment, com a senadors autonòmic hem de posar davant
la representació de tota la ciutadania de les Illes Balears, del
mandat d’aquest Parlament, però, escolti, jo intentaré donar
veu també, i tal vegada això és el que no agrada de la meva
figura, veu a aquells que no han tengut veu fins ara, perquè
escolti’m tenim senadors, tenim senadors del Partit Socialista,
Cosme, Susanna ,que fan feina, i que duran les seves
posicions, tenim senadors, com Maria, per part de vostès, que
també durà posicions del Partit Popular, hi ha tot un conjunt
de senadors de gent que no té cap senador de referència i
emprarà la figura dels senadors autonòmics i jo manifestaré
les seves opinions. Cap problema, es tracta que tothom es vegi
representat en el Senat i amb això em sent un instrument útil
d’aquesta diversitat que existeix.

Posicions partidistes, bé, evidentment vostès tampoc... i ha
dit jo que a Espanya no existeix divisió de poders, bé, jo li dic
que la divisió de poders ara mateix està qüestionada pel fet del
sistema d’elecció, de com es tria el poder judicial, és una
opinió. Crec que en aquest cas la implicació entre Govern i
justícia s’ha vist molt tocada, així ho diuen Amnistia
Internacional i altres organismes de (...), i jo voldria que
clarament a Espanya avancéssim cap una major separació de
poders, com a polític crec que s’ha d’avançar i hem d’intentar
evitar aquestes interferències. Jo crec que és un
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posicionament legítim que puc tenir com a senador i crec que
tots estaríem d’acord que com major sigui la separació de
poders, tots més tranquil·ls ens quedam.

Perdoni’m si m’he deixat qualque pregunta, però qued a la
seva disposició.

EL SR. PRESIDENT:

Començam el torn de rèplica. Pel Grup Parlamentari MÉS
per Mallorca té  la paraula el Sr. Ensenyat, per un temps de
cinc minuts.

EL SR. ENSENYAT I RIUTORT:

Cinc minuts només? Bé, moltes gràcies, Sr. President.
Crec que en tendré prou. Sí que m’ha quedat clar,
especialment escoltant les intervencions dels diferents
companys dels diferents grups polítics, que el que cou és
utilitzar la paraula “presos polítics” i no “polítics presos”, i bé,
en bon mallorquí diuen: quan cou cura i quan pica madura.
Però, bé, jo volia demanar en quin àmbit vostè es va referir o
va parlar de presos polítics, si va ser dins el Ple del Senat, si
va ser a una de les comissions de feina, si va ser utilitzant
qualque compte oficial del Senat, o fins i tot a qualque
conferència que vostè fes, o a qualque taula rodona on hi anava
específicament com a senador autonòmic. 

I per la resta, li de dir que a mi això em sembla una
anècdota i que realment valor molt la feina que vostè fa, crec
que ha quedat avui palesa, a més molt àmplia i en molts de
sentits, i que personalment li vull agrair, conec la seva
trajectòria a nivell polític, vostè ha estat regidor a un municipi,
vostè ha estat conseller, director general, per tant, coneix
perfectament la idiosincràsia i la realitat de Mallorca i del
conjunt de les Illes Balears i  per això pens i crec, n’estic
convençut, que pot fer una feina extraordinària, com així crec
que ho ha demostrat avui aquí.

Per tant, el que no m’agradaria de cap de les maneres és
que aquests fets circumstancials que alguns partits posen de
manifest, deslluïssin aquesta feina extraordinària que consider
que fa.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari
Popular la Sra. García, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, President. Gràcies senador Vidal. Miri,
seré molt breu, el PP no l’ha reprovat per la feina que fa ni per
les reunions, ni pels col·lectius que vostè visita, no l’hem
reprovat per això, ni molt manco, l’hem reprovat per unes
manifestacions que va fer i que nosaltres consideram que no
són correctes, punt.

Segon, el PP té molt clara quina és la seva ruta referent a
l’impost de turisme sostenible, nosaltres des d’un primer
moment vàrem entendre que aquest impost tenia una finalitat
ambiental i, per tant, les polítiques que veiem que financen que
es troben enfora d’aquestes qüestions ambientals entenem que
desvirtuen l’origen d’aquest impost. I és per això que jo volia
conèixer la seva opinió, en la qual vostè ha estat ambigu i no
s’ha acabat de mullar, però bé és igual.

Quant a les manifestacions que ha encoratjat el Partit
Popular, de les famílies i no sé què més m’ha comentat, mai
no han acabat amb la violència que aquestes darreres setmanes
hem vist per Catalunya. Aquesta és la gran diferència.

I la darrera qüestió. En el segle XXI, on tenim la
implantació pràcticament integral de les noves tecnologies,
que ens permeten connectar amb diferents col·lectius,
interactuar de forma bilateral amb un caramull de persones,
tenir un espai no és sinònim d’una feina eficaç, hi ha moltes
alternatives a reivindicar, que l’espai és l’únic que demostra
que una persona fa feina i s’interessa pels ciutadans als quals
representa.

I quan vostè em deia que vostè tenia un sentit del vot i que
tenia una posició, jo no li deman que canviï aquest sentit de
vot i que no representi e l sentit del vot d’aquí, el que jo li
deman és que vostè defensi els interessos i després que voti
el que vostè consideri oportú.

Per tant, conclouré, Sr. Vidal, nosaltres no qüestionam la
seva feina i el que li demanam és que defensi els interessos de
les Illes Balears.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Té la paraula pel Grup Parlamentari Unidas
Podemos la Sra. Sans, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SANS I REGIS:

Gràcies. El nostre grup no farà ús de la rèplica.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula el Grup Parlamentari
Ciudadanos, el Sr. Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Gràcies, Sr. Vidal, el que m’ha agradat
de vostè ha estat el seu to, el seu to, jo la seva trajectòria no...
no... la conec de conseller, la conec del poc que ha estat de
senador i no qüestion les seves iniciatives, de fet ha estat més
específic contestant a actuacions molt més concretes i amb
qui s’ha reunit. I tampoc no li qüestion la seva coherència
política i  ideològica, faltaria més, seria incongruent amb el
que jo defens que ha de ser també la meva. Però ha de tractar
de gestionar, i insistesc, agafi vostè el marc del meu discurs,
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del que entenc, el que voldria que fos el paper del senador
autonòmic, i si es manté en la reforma que es pugui fer sobre
el Senat la figura del senador autonòmic, sí que la meva
intervenció del meu grup parlamentari serà taxar molt
clarament la seva acció institucional en el debat, en les
iniciatives i en la seva activitat parlamentària, perquè se
cenyeixi a les funcions pròpies d’un senador autonòmic que ha
triat el Parlament de les Illes Balears, no l’ha triat directament
la papereta d’un ciutadà.

Per tant, el que espera aquest parlament o almanco la
diversitat d’aquest grup polític és que sigui lleial amb el marc
institucional, presumesc que vostè és lleial amb el marc
constitucional, perquè és el marc estatutari també, he dit que
presumesc que ho és, eh, però que ho sigui institucionalment
dins la figura que entenem nosaltres que ha de ser el senador
autonòmic.

Això és com a... la seva llibertat d’expressió,
inqüestionable, la seva i la meva, però amb l’ajust a un tipus de
manera de gestionar-la, no dic de condicionar-la ni de limitar-
la, perquè tenim el mateix dret d’exercir-la que un altre, però
de gestionar-la sí, perquè si vostè fa unes manifestacions en
l’exercici de senador, algú em deia l’altre dia: escolta, jo no
em puc llevar l’americana o la jaqueta o el cinturó, el que
sigui, ara som, ara no som diputat o no diputat; evidentment, té
unes conseqüències, vostè les té majors, perquè segons el que
jo faci les tenc, i crec que hi ha ressò i hemeroteca sobre això
de tots els que som aquí o de totes les forces polítiques, però
és com allò de la papallona que es mou, el aleteo de la
mariposa tiene consecuencias i les té, i en una situació que
hi ha ara i que compartim la tensió que hi ha, s’ha d’anar molt
alerta amb les manifestacions que hi ha, sobretot en l’exercici
de la seva responsabilitat, la seva i d’altres, concretament la
seva; perquè si no al que compromet, i li haurem de demanar
explicacions, és a aquest marc del Pacte de Bellver i ho
haurem de demanar al PSIB-PSOE, que ja m’ha tranquil·litzat
prou el posicionament que ha tengut, m’ha tranquil·litzat prou,
però ho compliquen vostès a un pacte. Evidentment, vostè és
senador per un pacte d’acords de Bellver, és així, això almanco
és el que es va traslladar del debat parlamentari, ens agradarà
o no ens agradarà, però enteníem que dins aquest marc
establert en uns punts la seva actuació , com a senador
autonòmic, en segons quines manifestacions estaria un poc...
no dic  encotillada, però sí establerta dins aquest marc. I
haurem de demanar al PISB-PSOE si està d’acord...,
evidentment ha dit que no en les manifestacions, però vostè ha
reiterat certes..., ha fet certes afirmacions de continuar en
aquesta línia de posicionament sobre algunes qüestions, que
no hi entraré perquè hi ha una PNL i ja arribarà a la comissió
on pertoqui, ni molt manco correspon aquí.

Per altra banda, sí m’interessava..., vostè s’ha interessat
pels temes dels MENA, pel tema d’estrangeria, de col·lectius
concrets, jo  li aconsell que no ho faci només amb... que es
reuneixi amb el xilè, si li interessa, si li interessa no, si li
preocupa, que li preocupa, el tema d’estrangeria hi ha una PNL
a resoldre en aquest parlament sobre l’atomització i les
disfuncions de l’Oficina d’Estrangeria. Crec que..., i li deman
que l’agafi, perquè té la resolució d’aquest parlament, ja la té

la Delegació del Govern i no es veu ni cinc cèntims que això
hagi avançat, que vostè i el Sr. Marí l’agafin i duguin a
interpel·lació... dins el seu àmbit d’actuació tot d’una que es
constitueixi la legislatura, perquè és un tema que preocupa
suficient un nombre d’estrangers residents a les Illes Balears
extracomunitaris i que afecta la seva vida sociolaboral. I li
deman que es faci ressò d’això, si qualsevol grup parlamentari
d’aquí, el seu mateix o el Parlament, hi ha la resolució, li farà
arribar, però sí que és un col·lectiu molt afectat i que té una
incidència important.

Gràcies per la seva intervenció. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, el Sr. Rodríguez, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. RODRÍGUEZ I FARRÉ:

Gracias, Sr. Presidente. Gracias, Sr. Senador, por su
lección de geografía de la lengua, sé que se habla en la Franja,
en el Alguer, en lo que ustedes llaman la Catalunya Nord, ¿eh?,
pero ya digo, todos junts i plegats no hacen esos 10 millones
ni aunque pongan ustedes espejos para reflejarse entre ellos,
o sea, las cifras son las que son. Yo sé que a veces el tema de
las cifras por el que yo discuto mucho en este parlamento, y
que crea muchas ampollas cuando se piden datos, estadísticas,
etc., cou, yo sé que molesta, pero bueno, me sabe mal, se lo
tengo que decir, usted me ha venido a decir que quiere
defender los derechos de 10 millones de catalanoparlantes, y
yo le digo: no hay 10 millones de catalanoparlantes y desde
luego no hay 10 millones de personas que la tengan como
lengua materna, y no lo digo yo, lo dice la Generalitat de
Cataluña, lo dice la Generalitat de Valencia, etc., o sea, no es
un invento mío, no es una de estas cosas raras de VOX.

Luego, le he oído decir que usted es demócrata, me alegra
oírlo, creo que aquí lo somos todos, y que eso no..., estaba
claro que usted condenaba la violencia y que no..., vamos que
no hacía falta que se remontara y condenara toda la violencia
incluido, como aquella cosa antigua, el terrorismo de ETA,
bueno, pues el terrorismo de ETA está mucho más cerca
incluso en esta comunidad que, por ejemplo, el franquismo al
que se ha impelido en esta sala que condene hoy su antecesor,
el otro senador, o sea, me hace gracia que algunas cosas no
merezca la pena condenarlas porque está implícita en una
declaración de demócrata y otras sí, pues si uno se declara
demócrata es -como usted bien dice- con todas las
consecuencias. Entiendo que usted como demócrata condena
todo tipo de violencia, incluida el franquismo y quiero pensar
que los regímenes comunistas de Cuba, de Corea del Norte, de
Venezuela, etc., quiero entender,  ¿eh?, como demócrata, a lo
mejor me equivoco.

Pero vamos no se lo voy a exigir. No voy a exigir a nadie
que haga aquí declaraciones sobre lo que piensa o lo que deja
de pensar, que pertenece a su ámbito particular.
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En cuanto a lo que nos ha dicho con lo del 155, del que
hablamos a la ligera, mire, el 155 vamos a coincidir en que se
aplicó mal. Usted considera que no se debió aplicar y yo,
nosotros, nuestro grupo parlamentario considera que se aplicó
mal, porque se debería haber prolongado en el tiempo, se
debería haber intervenido a los mossos, se debería haber
intervenido TV3, etc., pero no nos lo tomamos a la ligera,
porque, lo crea usted o no, para nosotros el hecho de tener que
aplicar una medida tan coercitiva como el artículo 155 no es
materia de gusto. O sea, a nosotros lo que nos gustaría es que
el Estado autonómico funcionara, funcionara con lealtad al
conjunto del Estado, funcionara sin problemas, funcionara con
respeto a los derechos de todos porque, como ya dije en su
momento a la directora general de Política Lingüística, y se lo
repito a usted, nosotros no echamos leña al fuego, los que
echan leña al fuego de las manifestaciones son los que creo
que usted simpatiza de los CDR; nosotros, nunca una
manifestación de VOX ha acabado con contenedores
incendiados ni con carreteras cortadas, ninguna, ni siquiera esa
que ha citado de la Plaza de Colón, ninguna; pero lo que sí me
gustaría que entendiera es que de verdad..., o sea, nosotros no
queremos entrar..., o sea, no nos gustaría tener que tomar
medidas como la del 155. 

A nosotros nos gustaría que aquí se respetaran todos los
derechos y las libertades de todos los ciudadanos, porque le
puedo asegurar que yo, mi grupo parlamentario y mi partido
político si algún día tiene -espero que pronto-
responsabilidades de gobierno, nunca prohibiremos a sus hijos
estudiar en su lengua materna que se ve o supongo que es el
catalán, como usted prohíbe a los míos que estudien en su
lengua materna, que es el castellano.

Gracias, Sr. Vidal.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Carbonero.

LA SRA. CARBONERO I SÁNCHEZ:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies, Sr. Vidal, per la
seva compareixença. I, bé, nosaltres estam aquí ben
convençuts que vostè defensarà els acords de Bellver i
defensarà aquest pacte. Està molt bé que tenguem aquests
fòrums per dir les coses on ens trobam d’acord i on no hi ha
acord, i si tinguéssim acord absolut amb tot possiblement
seríem davall un altre paraigua vostè i jo, però està molt bé
que puguem encetar aquests debats i que tinguem més acords,
més coses que ens uneixen que no que ens separen.

En aquest sentit , dins el punt 2 dels seus eixos clau, la
defensa de drets i llibertats, possiblement trobarem moltes
més coses que ens uneixen que no que ens separen, com per
exemple els drets dels infants, els drets de les dones
maltractades per la violència masclista, LGTBI, i també posar
molt l’accent sobre els drets d’aquelles persones que tindran
una conseqüència en el seu dia a dia, en el canvi climàtic,
perquè, com bé sabem, aquells que no som negacionistes amb

el tema del canvi climàtic sabem que l’emergència climàtica
es convertirà en una emergència social, i aquí hi haurem de ser
per defensar els interessos de tots els ciutadans i les
ciutadanes, pel que fa al dia a dia de tots nosaltres.

Per açò tenim clar que tenim més coses en comú que
diferències, i bé, gràcies per la seva compareixença i les seves
respostes.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies. Ara té el torn de contrarèplica el Sr. Vidal
i Matas.

EL SR. SENADOR DESIGNAT PEL PARLAMENT DE
LES ILLES BALEARS (Vicenç Vidal i Matas):

Moltes gràcies, i moltes gràcies per la paciència
d’aguantar aquest debat tan seguit, maratonià. 

Si em permeten, hem de construir des de l’acord, i per això
no tenguin cap dubte el Partit Socialista i Podem que farem
feina amb aquesta idea de lleialtat a un pacte d’aquí, a les Illes
Balears, i de lleialtat amb què es facin polítiques d’esquerres
i polítiques valentes, que allà sempre ens hi trobarem, amb la
veritat d’aquestes polítiques i tirar-les endavant sense cap por
i sense cap mania.

Si em permeten els companys, els senyors de VOX, les
dades són “lo seu”, a mi em sap greu, crec que les dades s’han
provat, demostrat, i per tot... crec que Newtral ja els dedica un
espai específic per desmentir les dades que vostès van dient
repetidament com un mantra; sobre la immigració diuen dades
cada dia insultants i falses, crec que està demostrat, i per tant
crec que no tenen cap tipus de credibilitat quan vostès
manegen dades.

I evidentment que sí, condemno tot el terrorisme, i  ara
mateix probablement el terrorisme més gros que tenim és
aquesta xacra de la violència masclista, que ja enguany ens ha
costat 52 dues; això ara mateix és el terrorisme més proper
que vostè em deia que havia de condemnar, idò fins a aquest,
fins a aquest més proper hem de fer feina per evitar-lo, i des
de la consciència que en aquest tots, o gairebé tots, estam
d’acord que hi hem de fer moltíssima feina.

I li dic això de terrorista perquè a unes declaracions que
estan gravades el seu líder de partit es referia a nosaltres com
a amics dels terroristes. En aquest cas serien vostès els amics
dels terroristes en no condemnar la violència de gènere.

Al company de Ciutadans li vull agrair la preocupació per
l’Oficina d’Estrangeria, és un tema que se m’ha posat damunt
la taula per diferents persones, ciutadans que viuen aquí a les
Illes Balears, ciutadans que es mereixen que l’administració
es preocupi i defensi els seus drets com a persones residents
a les Illes Balears, com a mallorquins, com a menorquins, com
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a eivissencs o formenterers que tenen drets, com tota la resta,
i ens n’hem de preocupar amb especial atenció.

I el fenomen dels MENA ens preocupa perquè els nostres
serveis socials probablement no estan preparats per afrontar
aquest allau que probablement seguirà al llarg del temps, i no
s’ha de veure des de polítiques de repressió sinó com a unes
polítiques de com afrontam aquest repte.

El company de MÉS, Miquel, que hem estat companys, les
declaracions es varen fer en el marc d’un tuit; tot això per un
tuit, crec que no he tengut cap tuit mai tan famós, però bé,
gràcies al Partit Popular per fer-me pujar els seguidors a
Twitter, una xarxa social d’ús personal, que evidentment em
dóna. No trobaran cap intervenció dissonant meva en acte
oficial, en representació com a senador. Evidentment no em
puc llevar l’americana, com vostè deia, però evidentment quan
actuo com a senador defens sempre els interessos de les Illes
Balears, sempre, sempre, i sempre m’hi trobaran, però aquí
també hi ha, com bé deia la meva companya del Partit
Socialista, la defensa dels drets i les llibertats de tots els
nostres ciutadans, la defensa dels drets socials, la defensa de
la igualtat, la defensa dels drets LGTBI, tots aquests drets i
llibertats que tant ha costat de lluitar, que també els hem de
defensar. Defensant aquests drets, defensant aquestes
llibertats  crec que acompleix el mandat de defensar els
ciutadans de les Illes Balears.

I qued amb vostès a disposició per a qualsevol tipus
d’intercanvi, de pregunta, de sol·licitud, no importa que
esperin una compareixença. Als companys dels diferents
partits polítics que no tenen representació en el Senat, també
qued a la seva disposició; als companys que ja en tenen, per fer
aliances, o al Sr. Marí Bosó per fer feina junts.

I esper que l’ITS, ja que agrada tant al Partit Popular,
l’exportem també com a una de les polítiques marca de les
Illes Balears a la resta de territoris.

Moltes gràcies i disculpin la llargària d’aquesta
compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Una vegada acabat el debat, volem agrair la presència dels
excel·lentíssims senyors Vicent Marí i Bosó i Vicenç Vidal
i Matas, senadors en representació de la comunitat autònoma
de les Illes Balears.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.
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