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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyors i senyores diputats, iniciam la solemne
sessió d’obertura de la X legislatura del Parlament de les Illes
Balears.

I. Si n’és el cas, jurament o promesa dels nous diputats
o diputades.

En primer lloc, e ls  nous diputats i diputades juraran o
prometran els seus càrrecs. Un cop aquest president hagi llegit
la fórmula de jurament o promesa, la secretària primera
anomenarà els diputats i les diputades que s’atracaran aquí i
contestaran si juren o prometen. 

La fórmula és la següent: jurau o prometeu acatar la
Constitució Espanyola i  l’Estatut d’Autonomia de les Illes
Balears?

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Juli Dalmau i de Mata.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sr. Dalmau, vol ocupar el seu escó?

(Alguns aplaudiments)

Sr. Ares Fernández i Lombardo.

EL SR. FERNÁNDEZ I LOMBARDO:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pot ocupar el seu escó.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Beatriz Gamundí i Molina.

LA SRA. GAMUNDÍ I MOLINA:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pot ocupar el seu escó.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Jordi Marí i Tur.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pot ocupar el seu escó.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Joan Mas i Tugores.

EL SR. MAS I TUGORES:

Per imperatiu legal ho promet amb els valors republicans,
amb fidelitat a la terra i al país i sense renunciar al dret a
l’autodeterminació del nostre poble.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pot ocupar el seu escó.

(Alguns aplaudiments)

Sr. Joan Mascaró i Bosch.

EL SR. MASCARÓ I BOSCH:

Sí, promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pot ocupar el seu escó.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Maria Esperança Sans i Regis.

LA SRA. SANS I REGIS:

Per acabar amb la desigualtat d’oportunitats, sí promet.

(Alguns aplaudiments)

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Sra. Maria Pilar Sansó i Fuster.

LA SRA. SANSÓ I FUSTER:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pot ocupar el seu escó.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Irene Triay i Fedelich.
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LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pot ocupar el seu escó.

(Alguns aplaudiments)

Sra. Maria Antònia Truyols i Martí.

LA SRA. TRUYOLS I MARTÍ:

Sí, ho promet.

LA SRA. SECRETÀRIA PRIMERA:

Pot ocupar el seu escó.

(Alguns aplaudiments)

EL SR. PRESIDENT:

Aquest president transmet l’enhorabona a tots els nous
diputats i diputades i els desitja molt sort i encerts, perquè
seran sort i encerts per al conjunt dels ciutadans.

II. Intervenció del Sr. President del Parlament de les
Illes Balears.

Passam al segon punt de l’ordre del dia.

Presidenta de les Illes Balears, membres del Govern,
senyores i senyors diputats, autoritats, públic assistent, amics
i amigues tots , contagiats per la solemnitat de l’inici d’una
nova legislatura es presenta la temptació d’estancar-nos en
declaracions plenes de desitjos que ens poden distreure de la
nostra missió aquí al Parlament de les Illes Balears, perquè és
evident que som davant un moment simbòlic on hem de fixar
el que ha de ser el camí d’una institució que, compartiran amb
mi, és essencial per al funcionament democràtic d’un país.

Però m’agradaria que em permetessin ser directe i clar
respecte a l’objectiu principal que ens té reunits avui aquí i per
als  pròxims quatre anys, la societat ens reclama diàleg,
negociació i acords i aquesta ha de ser una legislatura de
solucions, solucions per als ciutadans, i el Parlament ha de ser
un dels impulsors de les mesures que han d’aconseguir que
demà la societat estigui millor que avui.

Respecte d’això segur que hauran notat que en aquests
primers dies s’ha incidit en un argument que sembla que es pot
convertir  en una evasiva a una justificació per minorar la
velocitat del progrés que necessiten les Illes Balears, se’ns
recorda com a un fet negatiu que hi ha més grups
parlamentaris que mai a la Sala de Plens, i jo em deman: des
de quan la pluralitat de diferència d’opinions s’ha de convertir
en un obstacle?

He d’admetre que aquesta visió negativa d’un fet que mai
no s’havia donat en aquesta cambra m’ha preocupat, però que
hi hagi ara mateix vuit grups parlamentaris com a representants
de la sobirania popular i que la primera reacció sigui enfocar-
ho des d’una perspectiva negativa crec que ens ha de dur a una
reflexió.

És evident que vivim moments d’erosió política, existeix
una sensació que tot s’esgota i els arguments s’acumulen per
convertir-se en murs d’una batalla dialèctica que acaba per
entrar en un bucle pervers. Tenim el risc que es generi una
fatiga democràtica que només pot provocar greus perjudicis
per a la salut social, però em neg a pensar i a resignar-me que
l’essència del parlamentarisme, la paraula, hagi deixat de ser
una eina per construir per convertir-se en un instrument
d’obstrucció i enfrontament, la paraula s’ha de mantenir com
a sinònim de comunicació i, per tant, de consens, diàleg i
acord.

La manca d’enteniment és un posicionament polític que la
societat castiga i com a president del Parlament som el primer
que considera legítima i necessària la defensa dels interessos
de cadascuna de les persones que han votat a cadascun dels
grups amb representació al nostre parlament, no fer-ho seria
trair el nostre paper de representants del poder popular.

Però això no significa que el bé comú quedi relegat i
enfonsat per culpa d’interessos particulars o estratègies mal
anomenades polítiques, el contrari, són temps on la nostra
obligació és, des de la posició política de cada grup, aportar el
millor per aconseguir normes d’ampli consens; tot, vull
insistir, per donar respostes als problemes de la societat a
partir de normes fruit d’un debat d’idees obert i des de la
discrepància i el respecte. 

Com els deia, hem d’aprovar textos legislatius que estiguin
enriquits per una aportació política plural i lleial, i és aquí on
hem d’ubicar el nou paper que ha de tenir el Parlament dins
una societat que ens demana enteniment i capacitat de fer
feina de forma conjunta, a partir d’aliances i consensos.
Perquè els que encara es trobin ancorats en els temps de les
majories absolutes s’han equivocat de la lectura que fan del
moment que vivim, a les nostres illes la cultura del diàleg i la
negociació política fa dècades que ha arrelat i s’ha acabat
imposant. 

És per aquest motiu que el Parlament ha d’elevar la seva
ressonància social per enfortir un model política basat en
compartir i cedir per avançar, sempre exercint la seva activitat
lliurement dins un respecte  a la Constitució Espanyola i al
nostre Estatut d’Autonomia; un model polític que es regeix
per un respecte al diferent, que assumeix que no importa el
color de la pell ni el gènere sexual ni el lloc de naixement, que
avança cap a una vertadera igualtat de gènere, perquè ens
correspon promoure les condicions per tal que la igualtat i la
llibertat d’una persona i dels grups als quals s’integra siguin
reals i efectives. 

Així, s’ha de garantir la llibertat ideològica d’expressió i
la intimitat personal, tenir un serveis sanitaris  i  educatius
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eficients, una feina de qualitat, un habitatge o un medi ambient
protegit. 

A partir d’aquest marc els homes i les dones de Mallorca,
de Menorca, d’Eivissa i  de Formentera han de trobar a la
institució que representam una inspiració i un lideratge que els
aporti confiança i seguretat; la confiança de saber que els seus
representants fan la feina que toca, d’acord amb el mandat
electoral i la seguretat que arribaran a acords i aprovaran
normes que garanteixin drets i ampliïn llibertats.

I aquesta és la missió del poder legislatiu del qual formam
part, escoltar les demandes socials i donar-los una resposta
legal adequada i segura jurídicament. 

En aquest sentit, esper que estiguin d’acord que hem de
fugir de les sortides fàcils, d’aquelles que poden trobar un
altaveu mediàtic immediat, però que tenen un benefici real
baix o nul. El debat reclama posicionaments sensats d’una base
argumentada sòlida i que defugi de dreceres perilloses, hem
de ser capaços de posar en marxa iniciatives a partir de la
màxima exigència i rigor; per fer-ho tenim en aquesta X
legislatura un nou reglament que ens dóna més eines i adequa
als temps actuals les normes del Parlament i la feina de les
senyores i dels senyors diputats.

Però també és molt important destacar que hem resolt la
demanda social que exigeix més participació en la vida diària
de les institucions públiques, era una contradicció que el
poder que canalitza la sobirania popular fes feina sense
implicar la ciutadania, amb el nou reglament s’han establert els
mecanismes que fan possible complir amb un parlament obert,
un camí que ja hem iniciat. Un d’ells  és la Comissió de
Participació Ciutadana on podran ser escoltades les persones
o entitats preocupades per qüestions d’interès general o per
les iniciatives legislatives presentades al Parlament.

A més de ser escoltada, la societat ha de participar
activament en les dues principals funcions que tenim: la
capacitat legislativa i el poder de control al Govern. Pel que fa
a la iniciativa legislativa, el Reglament contempla que es
podran presentar propostes d’esmenes a l’articulat de les
proposicions i dels projectes de llei; i sobre la funció de
control a l’executiu, a partir d’ara una persona que visqui a les
Illes Balears podrà presentar una pregunta al Govern perquè
sigui resposta de forma oral ja sigui al ple o a una comissió.
El principal requisit d’aquestes preguntes d’iniciativa
ciutadana és que evidentment hauran de ser assumides per un
diputat o una diputada. 

Amb aquesta evolució reglamentària es creen nous canals
de participació que donen més solidesa a les funcions del
Parlament de les Illes Balears. 

I no voldria acabar aquesta intervenció sense incidir en la
nostra entitat geogràfica que ens obliga a funcionar d’una
determinada manera política. De la mateixa forma que les
diferències enriqueixen, en cap cas no hem de considerar la
nostra naturalesa insular com a un desavantatge, pot provocar

problemes al nostre dia a dia, és cert, però estar separats per
la mar ens ha empès a unir-nos amb més força. 

El Parlament de les Illes Balears també ha de jugar un
paper protagonista en la cohesió territorial i institucional del
nostre arxipèlag a partir del respecte i la lleialtat institucional,
hem d’incrementar la cooperació que ja manté el Parlament
amb el Govern, amb els ajuntaments i els consells insulars; i
en aquest concret hem de desenvolupar nous marcs de diàleg
com és la Comissió General de Consells Insulars, perquè
elevar aquesta sintonia incideix de forma clara en benefici de
la societat. 

I vull acabar aquesta intervenció encoratjar-los a tots a
donar el millor de vostès. Per la meva part, em compromet
davant d’aquest ple a fer feina perquè aquest parlament
compleixi la seva funció de motor de progrés; ho hem de fer
perquè així ens ho demana la societat i perquè avui obrim un
període de noves oportunitats que no hem de deixar fugir. 

Avui emprenem un viatge on continuarem avançant junts
braç a braç, sense por al futur, i hem de tenir clar que no hi ha
res escrit, el futur el dibuixam ara, dia a dia, minut a minut, ple
a ple, i hem de poder mirar cap enrere, llegir el Diari de
Sessions i sentir-nos orgullosos d’haver complit la missió que
ens ha encarregat la societat.

Estic convençut que així serà amb l’ajuda i la feina de tots
vostès.

Moltes gràcies. 

(Aplaudiments)

III. Si n’és el cas, ratificació per part del Ple del
Parlament dels candidats i/o candidates proposats pels
grups parlamentaris a senadors i/o senadores que han de
representar la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Passam al tercer punt de l’ordre del dia que consisteix a la
ratificació per part del Ple del Parlament dels candidats
proposats pels grups parlamentaris com a senadors que han de
representar la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Procedirem a aquesta ratificació per part del Ple de les
persones designades com a senadors que han de representar la
comunitat autònoma de les Illes Balears, segons l’article
198.4.

El Grup Parlamentari Socialista ha designat el Sr. Vicenç
Vidal i Matas i el Grup Parlamentari Popular ha designat el Sr.
José Vicente Marí i Bosó. Les persones designades han
presentat una declaració manifestant que no incorren en cap
causa d’inelegibilitat ni d’incompatibilitat per ostentar el
càrrec de senador, com marca l’article 198.3. 

Després de la sessió de la Junta de Portaveus, i atenent la
petició de determinats grups, deman si hi ha qualque grup
parlamentari que vulgui explicar el sentit del vot que ara, a
posteriori, farem.
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EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Sr. President?

EL SR. PRESIDENT:

Sí, hi ha dos grups que ho han demanat, hi ha qualque altre
grup? Si no n’hi ha més, començam pel representant... -tres
grups. Molt bé, doncs començarem, ho farem de major a
menor, tenen vostès un temps màxim de tres minuts, per
explicar el sentit del vot, perquè aquí no hi ha debat en cap
sentit.

Per tant, començam amb el Sr. Pérez-Ribas del Grup
Parlamentari Ciudadanos.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Moltes gràcies, president. Moltes gràcies a la Mesa per
permetre’ns explicar el sentit del nostre vot.

El nostre grup parlamentari no donarà suport que el
Parlament balear enviï al Senat un representant de la nostra
comunitat autònoma d’un grup nacionalista que va prometre
recentment, i avui mateix un altre membre del seu grup, els
càrrecs apel·lant al dret, a un suposat dret d’autodeterminació.

Tampoc no donarem suport a un representant que no forma
part dels partits més representats d’aquest Parlament,
contravenint l’article 50 de l’Estatut, que promou una
representació proporcional. Atès que la votació és en bloc,
ens veiem obligats a votar en contra d’aquesta ratificació i
manifestam que no ens oposem al senador proposat pel PP.

De totes maneres, recollint l’esperit del seu discurs, Sr.
President, i d’acord amb la nostra lleialtat institucional,
felicitarem els dos senadors ratificats.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Correspon ara al Sr.
Campos, portaveu del Grup VOX-Actúa Baleares.

EL SR. CAMPOS I ASENSI:

Gracias, Sr. Presidente. VOX va a votar no a la designación
de senadores autonómicos, a los señores Vicenç Vidal y el Sr.
José Vicente Marí i Bosó, y nuestro no obedece, en primer
lugar, a una razón muy sencilla y elemental del
parlamentarismo y es que ninguna de las fuerzas políticas que
propone a los senadores han tenido a bien informar a VOX
sobre sus intenciones y al menos buscar nuestro apoyo. Como
comprenderán, resulta imposible aprobar aquello cuyas
intenciones se desconocen.

En el caso del Sr. Vidal, además nuestra negativa está
justificada por una clara convicción de principios: no será
VOX el partido que apoye la llegada al Senado de un señor, de

una voz separatista y pancatalanista de MÉS per Mallorca. Lo
que se cuestiona es ¿en qué va a beneficiar a los ciudadanos de
las Islas Baleares la voz de aquel que no se siente de aquí, o
que, mejor dicho, se siente de un país imaginario, de eso que
llaman Países Catalanes? La gran pregunta es ¿a qué va el Sr.
Vidal a Madrid, la capital de ese estado al que llaman opresor?

MÉS per Mallorca, por cierto, lleva años diciendo que
cambiarán las cosas cuando consigan un diputado o un
senador. Bien, enhorabuena, ya lo  tienen, pero lo tienen
porque la Sra. Armengol se lo ha regalado; la Sra. Armengol ha
entrado en ese cambalache, ya lo pueden llamar Acuerdos de
Bellver, de Raixa, o de la biosfera, de lo que quieran, pero el
Sr. Vidal será senador porque la presidenta tiene que comprar
su silla, y a esto se reduce todo, a un juego de sillas, una silla
en el Consulado a cambio de una silla en el Senado, y por el
camino se pierden los intereses de los ciudadanos de
Baleares.

Sr. Vidal, enhorabuena, seguro que sus amigos, al menos
lo que no están en la cárcel, le recibirán con los brazos
abiertos en el Senado.

Y respecto al Sr. Marí Bosó, no nos cabe duda de su valía
personal, de su valía profesional y además deseamos que su
trabajo en el Senado sea fructífero y le vaya muy bien, porque
su bien será el bien de todos nosotros, pero créame, Sr.
Company, cuando le digo que nos hubiera gustado apoyar a su
senador, y se lo digo muy en serio, es muy probable, además,
que hubiera conseguido nuestro voto favorable, pero para ello
sólo tenía que llamarnos, hablar unos minutos y listo. Es lo
que busca la búsqueda del bien común, del parlamentarismo y
demás, simplemente llamarnos, por lo visto ha preferido
pactar con no sabemos qué y no sabemos con quién tampoco.

Así pues, nuestro voto es no y, por cierto, agradecerle y
darle  la enhorabuena, Sr. Presidente, por su discurso, pero
sería muy loable instarle o instar a que, aunque sea de manera
informal, valore en el futuro iniciar los cambios necesarios
para que cada senador se pueda votar por separado, porque no
tiene sentido este sí o no, además con dos candidatos tan
diferentes.

Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies Sr. Campos. Correspon ara el torn
al Sr. Jaume Font, portaveu d’El Pi.

EL SR. FONT I BARCELÓ:

Sí, molt bon dia, gràcies Sr. President, enhorabona a totes
les diputades i diputats que han pres possessió.

Nosaltres anam per un altre vent que aquests altres dos
partits, és a dir, MÉS per Mallorca va presentar durant el debat
de la proposta de canvi de Reglament de la cambra que es va
aprovar una proposta perquè l’elecció de senador o senadora
fos distint, fos una elecció que no vengués de la mà de cap
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dels grans partits i, sobretot, una vegada escoltat e l seu
discurs, apel·lant la pluralitat de vuit grups parlamentaris que
té aquesta cambra, queda un poc, com vaig dir despús-ahir, un
poc caducada la forma d’elegir els senadors. És evident que és
ben vigent perquè hem aprovat un reglament i el PP i el PSOE
hi varen estar d’acord, però nosaltres estàvem d’acord amb la
proposta que havia fet MÉS, i el Sr. Melià en ponència ho va
dir: és un poc anacrònica aquesta qüestió. Nosaltres pensam
que els senadors s’haurien d’escollir i haurien de ser..., que
tots els poguéssim elegir i que fossin persones, dones, homes
independents que representessin aquesta cambra de bon de
veres a un costat i a l’altre.

Dit això, fa quatre anys vàrem votar en contra, i no pel Sr.
Antich, sinó pel Sr. Bauzá i, en canvi, avui no votarem en
contra ni a favor, ens abstendrem.

I és un bon moment, ja que hem tengut aquesta oportunitat
la qual li agraesc, Sr. President, és un bon moment per dir als
dos senadors, al Sr. Marí Bosó i al Sr. Vidal Matas, que van a
Madrid perquè els que són a Madrid i no parlen com nosaltres
o parlen com nosaltres, m’és igual com parlen, com si parlen
en anglès, entenguin que a aquesta terra o li compensen la
insularitat o, fills meus, no tenim per què anar-hi i tot.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Font. Com que de les paraules dels tres
portaveus no podem entendre que la candidatura del Sr. Vidal
Matas i del Sr. José Vicente Marí i Bosó, no ho podem fer per
assentiment, passarem a la votació.

La votació és conjunta, vostès saben que els vots a favor és
sí, els vots en contra és no i després les abstencions.

Per tant, passam a votar. Votam.

Vostès veuen que han votat 55 persones: vots a favor 44;
no, 8; abstencions, 3.

Per tant, havent estat ratificats per part del Ple com a
senadors que han de representar la comunitat autònoma de les
Illes Balears al Senat el Sr. Vidal i Matas i el Sr. José Vicente
Marí i Bosó, la Mesa es reunirà a continuació i expedirà les
credencials corresponents per a aquestes dues persones.

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

(Aplaudiments)
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