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EL SR. PRESIDENT:

Senyores i senyors diputats. Iniciam la solemne sessió
d'obertura de la VI legislatura i passam al primer punt de l'ordre
del dia que correspon al jurament o promesa dels  nous diputats,
ateses les renúncies que s'han produït.

I. Jurament o promesa dels nous diputats del Parlament
de les Illes Balears.

Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor
de complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat del
Parlament de les Illes Balears, amb lleialtat al Rei, i de guardar
i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat,
així com l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears?

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Jaén i Palacios, Manuel.

EL SR. JAÉN I PALACIOS:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Jerez i Juan, Miquel Àngel.

EL SR. JEREZ I JUAN:

Sí, ho promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Marí i Tur, Antoni.

EL SR. MARÍ I TUR (Antoni):

Sí, ho jur.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Munar i Cardell, Miquel.

EL SR. MUNAR I CARDELL:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Prohens i Vicens, Andreu.

EL SR. PROHENS I VICENS:

Sí, promet.

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Rubio i Aguiló, Fernando.

EL SR. RUBIO I AGUILÓ:

Sí, jur.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al segon punt de l'ordre del dia: intervenció del
president del Parlament de les Illes Balears.

II. Intervenció del Molt Honorable Senyor President del
Parlament de les Illes Balears.

Molt Honorable President de la comunitat autònoma,
Honorables Conselleres i Consellers, senyores i senyors
diputats.

Aquesta és la meva primera intervenció com a president del
Parlament de les Illes Balears, intervenció aquesta que suposa
l'obertura solemne d'aquesta VI Legislatura, tal com assenyala
el Reglament d'aquesta cambra.

Si se'm permet  recórrer al recurs estilístic, podem afirmar
que la nostra autonomia ja ha complert la majoria d'edat. I això,
què vol dir? Que ara, superades aquestes  dues dècades
d'infantesa i de joventut, entram en una etapa de maduresa que
no ha de servir sinó per fer encara més sòlides les nostres
institucions, tot convertint-les amb més eficaces a l'hora de
servir els ciutadans.

Sense més preàmbuls, sí que he de manifestar -tal com ja
vaig fer de forma improvisada el dia de la presa de possessió- la
satisfacció i l'honor que per a mi representa el fet de presidir
aquesta noble i primera institució de representació directa del
poble de les Illes Balears. Una institució de la qual sorgeix la
resta, en compliment de la voluntat dels  ciutadans i del sistema
democràtic.

De tots  és conegut que la tasca del Parlament gira entorn de
tres encàrrecs fonamentals  per part de l'Estatut d'Autonomia de
les Illes Balears: legislar, controlar l'acció de Govern i aprovar
els pressuposts.

En primer lloc, l'acció legislativa consisteix a dotar de lleis
i normes la societat per tal de garantir la convivència en pau, la
millora en les condicions de vida i la seguretat jurídica i
personal. I tot això,  sense intervencionismes absurds i amb el
màxim respecte a la llibertat personal dels ciutadans.

El de control de l'acció del Govern per tal de garantir que no
hagi desviaments en l'execució dels programes i que es duguin
a terme les propostes  presentades  davant aquesta Cambra en la
sessió d'investidura del president. 

I la confecció i aprovació dels  pressuposts  perquè hi queden
reflectides les polítiques actives que han de donar compliment
als objectius, als projectes i als programes de govern. 

Com a president del Parlament jo vos anim, senyores i
senyors  diputats, a fer feina plegats -encara que des de posicions
diferents- en aquesta tasca comuna: dotar la societat balear d'un
Govern que realitzi la seva tasca amb responsabilitat i eficàcia;
i, sobretot, millorar les condicions de vida dels  ciutadans perquè
la nostra sigui una societat justa, solidària, ben equipada i
satisfeta amb ella mateixa.
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Per dur a terme aquests  objectius, l'Estatut defineix
perfectament les tasques que té encomanades per a cadascuna de
les institucions. Es tracta d'evitar que el Govern vulgui legislar
o que el Parlament pretengui governar. No és aquesta la seva
tasca. 

Realment, hem de convenir que -especialment en les
democràcies llatines o mediterrànies- hi ha una tendència  a
intercanviar els  papers o a interferir, envair o  suplir l'acció de
les altres institucions.

D'una banda hi ha un perill per part dels  executius d'estendre
la seva acció dins les cambres legislatives per intentar suplir
amb les seves  propostes  la representació directa dels  ciutadans.
O dit amb altres paraules, hi ha una temptació permanent de
governar des dels parlaments.

Però també es dóna amb molta freqüència la situació
contrària: que els  grups de l'oposició intentin governar des del
Parlament o tractin d'interferir i de torpedejar l'acció d'un
govern mitjançant els  mecanismes i instruments que posa al seu
abast el mateix Parlament.

I quins són els  instruments que el Parlament utilitza per
garantir la seva tasca? Són de tots coneguts: preguntes orals  o
escrites, peticions de documentació, proposicions,
interpelAlacions, debats  sobre política general, iniciatives
legislatives i un llarg etcètera d'actuacions.

Com a president, vos vull encoratjar, senyores i senyors
diputats, que cadascú compleixi la tasca que l'Estatut i el
Reglament ens encomanen. I que ho faceu amb lleialtat, amb un
acurat sentit  de la prudència, amb una llibertat responsable, amb
les exigències de la cortesia parlamentària i per damunt de tot,
amb un gran respecte cap a la tasca dels altres, encara que es
trobin a les nostres antípodes ideològiques.

Vos puc garantir que sempre em trobareu en aquesta tasca
de mantenir la independència del Parlament, de les seves
decisions i dels seus acords en contra de qualsevol ingerència
estranya. Però mai no trobareu el meu suport  ni podreu invocar
aquesta figura parlamentària coneguda com “empara
presidencial” quan s'intentin maniobres inconfessables, trampes
saducees  o actuacions encaminades a dificultar l'acció justa de
govern.

Parlament prové etimològicament de “parlar”, i la paraula és
l'instrument o el vehicle que ens ha de permetre arribar a acords.
El Parlament és el lloc on es reuneixen unes persones que
parlen, que debaten i que confronten les seves idees per tal
d'arribar a un punt d'encontre. 

Per això, jo vos anim, senyores i senyors diputats: a parlar
per entendre'ns; a confrontar les idees diferents i les formes
distintes d'entendre l'acció política per arribar, amb noblesa, a
uns punts  de trobada i d'acord; a fer del Parlament un espai de
llibertat, l'espai més important de la llibertat, on totes les
opcions polítiques que els  ciutadans han triat tenen una tribuna
per exposar les seves  idees, sense cap restricció; a mantenir les
conviccions profundes en l'ideari de cadascú, però, al mateix
temps, a fer del diàleg i de la paraula una fórmula per tractar
d'entendre que hi ha posicions contraposades que mereixen el
nostre respecte. I, en resum -sense renunciar a les nostres  idees-

a acceptar amb generositat i elegància que ningú no és el
posseïdor exclusiu de tota la veritat. 

El Parlament és el lloc on el poble participa del poder, i
l'instrument que utilitzen els  ciutadans per decidir quins han de
ser els  seus governants, quines les seves lleis i quins són els
sistemes de control sobre el poder polític.

Per això, no hem de perdre de vista els  quatre puntals sobre
els quals pivota la democràcia.

En primer lloc, la sobirania. I tota democràcia dóna per
suposat que el primer i definitiu sobirà, o sigui, qui posseeix
l'autèntic poder és el poble. Tota la resta de poders són delegats,
des del poder reial fins al darrer diputat. Per això, la fórmula de
jurament dels  Reis  de la Corona d'Aragó era ben definitòria
d'aquest origen popular -que no diví- del poder o de la seva
delegació popular quan el jurat major, en nom dels ciutadans,
deia allò de: “Nos, que valemos tanto como Vos, y todos juntos
que valemos más que Vos, vos fazemos Rey”. La sobirania
popular és garantia del sufragi universal i directe en l'elecció i
el control dels governants.

En segon lloc, el pluralisme polític. No hi ha autèntica
elecció si l'elector no compta amb diferents possibilitats per tal
que totes  les formes de pensar de la societat es vegin reflectides
en formacions polítiques que vagin a les eleccions.

El tercer és el principi majoritari. Tota democràcia, a falta
d'un altre sistema més vàlid, confia el poder al grup més
nombrós, al que té major nombre de ciutadans que li donen
suport. I aquest és el que governa. I les lleis i el control se
sotmeten a una cambra on es representa la voluntat de la
societat.

I el quart és la llibertat d'oposició a través de la qual
s'accepta i es fomenta una lliure i permanent crítica des de les
posicions de cada grup que no estigui d'acord amb les decisions
del govern. I el Parlament és el lloc que dóna casa, paraula i
mitjans perquè la llibertat d'oposició es pugui exercir dins els
límits acordats pel mateix Parlament i per les seves lleis.

Després de dirigir-me directament als membres del Govern
i als  diputats  d'aquesta cambra, per tal que cadascú exerciti amb
seny i responsabilitat les seves  funcions, vull dirigir-me molt en
concret als membres de la Mesa i de la Junta de Portaveus. 

I vos deman que no perdeu de vista allò que he dit sobre la
correlació de forces de majories i minories en la qual es
fonamenta la democràcia. 

Als  membres de la Mesa, com a òrgan de Govern del
Parlament, de caire eminentment institucional -molt per damunt
de la pràctica partidària-, vos vull dir que intentaré que els
acords -sempre que sigui possible- es prenguin amb un màxim
de consens i per acord unànime de tots els membres.

I als  membres de la Junta de Portaveus vos recordaré que és
el lloc d'encontre i de debat de totes i cadascuna de les
formacions al moment de decidir l'ordre del dia de les sessions
plenàries i de les comissions. I és a la Junta de Portaveus on els
membres fan valer els criteris del grup a l'hora d'ordenar els
debats, tant al moment de prendre decisions com al moment de
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ser escoltada l'opinió de la Junta. Per això, vos record que ningú
no esperi de mi, com a president, que vagi a les sessions de la
Junta de Portaveus amb una idea particular prefixada.

Als membres dels grups parlamentaris  no fa falta que vos
recordi que heu de treballar amb dedicació, amb seriositat i amb
responsabilitat per millorar el funcionament d'aquesta cambra.
El caire rigorós de la vostra tasca ve exigit per l'encàrrec rebut
dels vostres electors i pel fet que el Parlament hagi augmentat
els  seus períodes parlamentaris  a quatre mesos de durada,
equiparant-se així als  parlaments de les anomenades comunitats
històriques.

Aquests  fets exigeixen dels  diputats  la responsabilitat de
treballar al Parlament i no només d'estar al Parlament. I fer feina
amb dedicació per preparar les intervencions i per perfilar les
iniciatives legislatives i de control. I vos record que els  diputats
han de viure la fermesa de les seves  conviccions, però -com
recordava el portaveu d'un grup a la sessió d'investidura-  s'ha
de mantenir l'elegància del debat d'idees entre autèntics
adversaris  polítics, sense arribar mai a l'agressivitat dels
qualificatius llatins d'hostes i d'inimicus.

I permeteu també que em dirigeixi als funcionaris d'aquesta
Cambra per fer un reconeixement públic de la seva dedicació.
Sou com la saba que dóna vida i garanteix la bona salut  de
l'arbre per tal que pugui donar els  seus fruits. Sou qui estau per
damunt de les vicissituds de tota democràcia que, cada quatre
anys, marquen els  canvis naturals en els seus membres i en els
seus òrgans de govern. En els moments de renovació de la
voluntat popular, vosaltres sou els notaris de la institució i la
garantia de continuïtat de l'experiència acumulada durant les
legislatures anteriors per tal que cada legislatura no comenci de
zero.

I també em vull dirigir als representants dels mitjans
informatius que feis  la tasca d'altaveu d'aquesta cambra davant
la societat.  Millor dit, vosaltres feis un doble camí: un d'anada
i un altre de tornada. D'una banda feis  aquesta tasca de tota
democràcia de fer de missatgers dels  desitjos i de les inquietuds
de la societat cap als  seus representants, manifestades
lliurement. I d'altra banda, duis  el ressò dels debats d'aquesta
cambra cap a tota la societat, per tal que els ciutadans puguin
saber què fan els  seus representants i com defensen els  seus
interessos. Això sí, em permet fer un suggeriment en qualitat de
president de la Cambra. Crec que seria un èxit per part de tots
els  polítics d'aquest parlament que la notícia es generàs sempre
en aquesta Sala de les Cariàtides i no a la Sala dels Passos
Perduts.

Senyores i senyors  diputats, vull dir també que el Parlament
ha de mantenir la seva projecció exterior cap a la societat a la
qual es deu.

El Parlament ha de tenir de cada vegada més una major
presència dins la societat. Fa falta que els  ciutadans coneguin la
Cambra, que la tenguin i l'estimin com a seva. I per això fa falta
que els diputats siguin accessibles a les demandes socials del
carrer, encara que el Parlament és la millor conformació de la
voluntat popular, manifestada mitjançant el llenguatge més
directe i més genuí de la societat: les urnes. 

Crec que aquest parlament té el mandat urgent i ineludible
d'arribar a un acord per completar l'esquema organitzatiu que
defineix l'Estatut a través del nomenament del Síndic de
Greuges.

Vull continuar amb la publicació de textos de dret legislatiu
i reactivar i donar un nou impuls a les Tribunes Parlamentàries
que varen néixer la II Legislatura.

Vull que el Parlament de les Illes Balears tengui veu pròpia
a la Conferència de Presidents de Parlaments Autonòmics
d'Espanya i a la Conferència d'Assemblees Legislatives de les
Regions Europees.

I vull obrir les portes a activitats socials, a escoles i a grups
socials  determinats perquè aprenguin amb els  seus debats  a ser
parlamentaris. I vull que, durant la meva presidència, el
Parlament pugui obrir les portes a  totes les Illes perquè tenguin
la possibilitat d'accedir  a les diferents activitats de la Cambra.
I si la geografia dificulta que la muntanya vagi a Mahoma, hem
de permetre que Mahoma vagi a la muntanya. I que diferents
activitats parlamentàries es puguin dur a terme a Formentera, a
Eivissa o a Menorca.

I, perdonau que ho digui, encara que sigui al final: la política
d'alçada de la Presidència des Parlament, molt més teòrica, ha
de tenir les seves arrels en la realitat diària del poble. 

Perquè, al final, la política ha de cercar una sola cosa:
millorar les condicions de vida dels ciutadans, solucionar els
problemes diaris. I això és el que es fa a un ajuntament.  I aquest
és l'esperit que s'ha de traslladar a la resta d'institucions, siguin
de l'Estat, siguin de la comunitat autònoma.

A França ho tenen molt clar. Al país  que és l'autèntic bressol
de l'estat modern, amb quasi dos-cents  vint-i-cinc anys de vida,
bona part dels  presidents de la Cinquena República i la pràctica
totalitat dels primers ministres del Govern han estat
simultàniament batles de les seves  respectives comunes, tant a
ciutats grans com a poblets  petits. Per això, el primer president
de la Cinquena República, Charles De Gaulle, defensava un cap
del seu govern que simultanejava el càrrec de cap de l'executiu
i la batlia del seu poble: "La grandeur polítique, la grandesa
política d'un primer ministre és saber traslladar la praxis diària
de la seva comuna als assumptes del Govern i de l'Estat". I
encara que ell ho va ser tot a França, no va arribar a ser batle de
la seva localitat de Colombey-Les-Deux-Eglises, on ara
descansa per a sempre. Però bravejava de viure molt
intensament la vida política de la seva comunne i participava
com un veí més en els  assumptes municipals: tant en la creació
d'una plaça a l'entrada del llogaret com en la construcció de la
nova escola.

I que ara recordi, Alain Juppé va ser batle de Burdeus durant
tot el seu mandat de cap de govern, o Pierre Maurois  de Lille o
el cas de Mitterrand, de qui es deia que “confonia sempre els
papers de batle i de president i exercia com a maire o batle de
la Cinquena República de França i com a president de la petita
localitat de Chateau-Chinon”.

No vull que penseu que jo vull arribar tan alt. Només vull dir
que el fet de ser batle d'Inca i el fet de viure tan intensament els
problemes dels  meus ciutadans m'ha permès ser ara el president
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del Parlament. I això, que és un honor per a mi, és un motiu
d'orgull per als  meus conciutadans d'Inca. Perquè Inca potser no
sigui ni Lille, ni París, ni tant sol Colombey-les Deux Eglises,
però Inca és nostra i es troba en el més íntim del meu cor de
batle. A més a més, és una de les poblacions més importants de
les Illes Balears, capital de comarca, amb gent emprenedora en
tots  els camps d'activitat i amb greus problemes que reclamen
atenció urgent dels poders públics.

Senyores i senyors  diputats, crec que tots tenim les idees
molt clares sobre els  nostres  desitjos i els  nostres   projectes per
a aquesta legislatura. El Govern ja ens ha marcat els grans trets
de la seva actuació. Ara fa falta posar mans a l'obra, anar per
feina i començar tot d'una l'activitat parlamentària. I recordau
amb optimisme aquell dit mariner: "Tots els vents són
favorables per qui sap cap on va... ". Encara que bufin vents de
proa, les veles de l'embarcació permeten fer “bordos” per anar
sempre cap al port, cap als  objectius finals que ens haguem
marcat.

Per això, tenc l'honor d'anunciar que queda inaugurada
oficialment la VI Legislatura del Parlament de les Illes Balears.

Gràcies per la vostra atenció.

(Aplaudiments)

III. Designació dels membres del Consell Assessor de
Ràdio i Televisió Espanyola a les Illes Balears.

Passam al tercer punt de l'ordre del dia que correspon a
l'elecció dels  membres del Consell Assessor de Ràdio Televisió
a les Illes Balears. Sr. Secretari, vol fer lectura dels noms
proposats pels grups parlamentaris?

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Els noms  proposats  pels  grups parlamentaris són els
següents.

El Grup Parlamentari Popular ha proposat: José Ramón Orta
i Rotger, Catalina Palau i Costa, Joan Escandell i Verdera,
María José Ramírez i Madrid, Mauricio Rovira i de Alós, Martí
Juaneda i Roca.

El Grup Parlamentari Socialista ha proposat: Damià
Cànoves i Rotger, Cosme Bonet i Bonet, Lurdes Costa i Torres,
Antoni Orell i Calafat.

El Grup Parlamentari PSM-Entesa Nacionalista ha proposat:
Damià Perelló i Femenia.

El Grup Parlamentari d'Esquerra Unida i Els Verds ha
proposat: Margalida Rosselló i Pons.

El Grup Parlamentari Mixt ha proposat: Alfredo Conde i
Bonín.

EL SR. PRESIDENT:

Puc considerar aprovada per assentiment la proposta
presentada pels grups parlamentaris?

En conseqüència, es comunicarà al president de les Illes
Balears per tal que en procedeixi al nomenament.

IV. Designació del senador representant de les Illes
Balears.

A continuació, procedirem a la designació del senador
representant de la comunitat autònoma. Aquesta designació es
realitzarà d'acord amb l'establert per l'article 181 del Reglament
de la Cambra, per votació secreta, i en resultarà elegit el
candidat que n'obtengui la majoria absoluta. Si cap dels
candidats no n'obtenia aquesta majoria, es repetirà la votació. Si
hi persistia la manca de majoria absoluta, l'assumpte passarà a
l'ordre del dia de la propera sessió  plenària, a la qual serà
suficient la majoria simple per a la seva designació.

El candidat que s'ha proposat a aquesta presidència és el Sr.
Carlos Gutiérrez González.

Per tant, procedirem a la votació, per papereta, a la qual els
senyors  diputats  escriuran un sol nom. Sr. Secretari, vol
procedir a cridar els  senyors  diputats per tal que depositin la
papereta a l'urna?

EL SR. SECRETARI PRIMER:

Abascal i Jiménez, Patricia.
Alomar i Mateu, Celestí.
Antich i Oliver, Francesc.
Armengol i Socias, Francesca Lluch.
Barceló i Martí, Joana Maria.
Boned i Roig, Joan.
Bosch i Mesquida, Andreu.
Calvo i Sastre, Ana María.
Camps i Orfila, María José.
Costa i Serra, Pilar.
Diéguez i Seguí, Antonio José.
Fageda i Aubert, Joan.
Feliu i Álvarez de Sotomayor, Carme.
García i Querol, Maria del Carme.
Gascón i Mir, Miquel.
Gornés i Hachero, Josep Simó.
Guasch i Díaz, Diego Manuel.
Huguet i Rotger, Joan.
Huguet i Sintes, Cristóbal.
Jaén i Palacios, Manuel.
Jerez i Juan, Miquel Àngel.
López i Oleo, Maria Ana.
Marí i Tur, Antonio.
Mascaró i Meliá, Joan Lluïsa.
Mayans i Serra, José Miguel Fernando.
Munar i Dezcallar, Dolça.
Munar i Cardell, Miquel.
Munar i Riutort, Maria Antònia.
Nadal i Buades, Miquel.
Oliver i Mut, Gaspar.
Palau i Torres, Pere.
Pastor i Cabrer, Antoni.
Prohens i Vicens, Andreu.
Quetglas i Rosanes, Francesc.
Ramon i Juan, Miquel.
Riudavets i Florit, Eduard.
Rosselló i Del Rosal Miquel.
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Rosselló i Pons Margalida.
Rubio Aguiló Fernando.
Salom i Coll Maria.
Salom i Soler Aina Maria.
Sampol i Mas Pere.
Seguí i Pons Joana Maria.
Sugrañes i Barenys Misericòrdia.
Sureda i Fons Catalina.
Torres i Cabañero Carolina.
Tur i Torres Vicent.
Vadell i Ferrer Maria Antònia.
Vinent i Barceló Assumpte.
Estaràs i Ferragut Rosa.
Flaquer i Riutort Joan.
Font i Barceló Jaume.
Juan i Cardona Josep.
Matas i Palou Jaume.
Camps i Coll Guillem.
Fernández i Terrés Fèlix.
Marí i Tur Joan.
Rotger i Llabrés Pere.
Valenciano i López Valentí.

(Pausa)

Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
En blanc.
En blanc.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
En blanc.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
En blanc.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
En blanc.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
En blanc.
En blanc.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
En blanc.
Carlos Gutiérrez González.
En blanc.
Carlos Gutiérrez González.

Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
Carlos Gutiérrez González.
En blanc.
Nul.
Carlos Gutiérrez González.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
En blanc.
Carlos Gutiérrez González.
En blanc.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

El resultat de la votació ha estat: vots  emesos 59, vots  vàlids
33, vots  nuls  1, vots  en blanc 25. Havent obtingut la majoria
absoluta el candidat Sr. Carlos Gutiérrez González queda
designat senador en representació de la comunitat autònoma.

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