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EL SR. PRESIDENT:

LA SRA. SECRETARI A PRIMERA:

Molt bon dia, senyores i senyors diputats i diputades.
Iniciam la Solemne Sessió d’Obertura de la VIII legislatura del
Parlament de les Illes Balears.

Sra. Ferrando, vol ocupar el seu escó?

0. Jurament o promesa de nous diputats/diputades del
Parlament de les Illes Balears.

EL SR. FIDALGO I BESTARD:

Hble. Sr. Oscar Fidalgo i Bestard.

Sí, juro.
En primer lloc els nous diputats i/o diputades juraran o
prometran els seus càrrecs. Un cop jo hagi llegit la fórmula de
jurament o promesa la Sra. Secretària Primera nomenarà els
diputats i/o les diputades que contestaran si juren o prometen.
Jurau o prometeu per la vostra consciència i pel vostre honor
de complir fidelment les obligacions del càrrec de diputat o
diputada 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?

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:
Sr. Fidalgo, vol ocupar el seu escó?
Hble. Sr. Carlos Luís Veramendi i Mestre.
EL SR. VERAMENDI I MESTRE.
Sí, lo juro.
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:

Sra. Secretaria primera, pot començar.
Sr. Veramendi, vol ocupar el seu escó?
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:
Hble. Sra. Maria José Bauzá i Alonso.
LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:
Lo juro.

I. Intervenció del Molt Honorable Senyor President del
Parlament de les Illes Balears.
EL SR. PRESIDENT:
Seguidament hi ha la intervenció del president del Parlament
de les Illes Balears.

LA SRA. SECRETARIA PRIMERA.
Sra. Bauzá, vol ocupar el seu escó?

Molt Honorable President, honorables consellers i
conselleres, honorables diputats i diputades, digníssimes
autoritats, senyores i senyors.

Hble. Sr. Cosme Bonet i Bonet.
EL SR. BONET I BONET:
Sí, ho promet.
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:
Sr. Bonet, vol ocupar el seu escó?
Hble. Sr. Jaime Fernández i Juan.

Feina, dedicació i solucions, això és el que esperen de tots
nosaltres els ciutadans i les ciutadanes d’aquesta terra. Feina,
dedicació i solucions, aquests han de ser els primers
compromisos que hem d’assumir tots els que ens asseiem en
aquesta cambra en representació democràtica de la voluntat
popular.
Avui obrim una nova legislatura, la vuitena, que es presenta
amb tot un seguit de reptes apassionants i a la vegada amb un
llistat de problemes als quals hem de donar una resposta gairebé
immediata.

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:
Sí, ho jur.
LA SRA. SECRETARIA PRIMERA:
Sr. Fernández, vol ocupar el seu escó?
Hble. Sra. Margalida Ferrando i Barceló.
LA SRA. FERRANDO I BARCELÓ.
Sí, ho promet.

El nou camí que encetam i que s’ha d’allargar durant quatre
anys parteix condicionat òbviament per una nova majoria
parlamentària nascuda de les urnes, aquesta nova majoria
expressa la voluntat de canvi que ha posat de manifest la
societat balear. També ve a constatar una alternança en la qual
en aquesta comunitat ja fa estona que vivim instalAlats. El fet
mateix que es pugui produir aquesta alternança amb una total
normalitat és una mostra sòlida i contundent de la maduresa del
nostre sistema democràtic i de la nostra arquitectura
institucional.
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Com deia abans, la majoria sorgida de les eleccions
garantirà a aquesta cambra una estabilitat institucional ara més
necessària que mai. Aquesta circumstància hauria de servir per
impulsar amb més empenta i celeritat els projectes i les lleis que
necessiten les nostres illes per dibuixar un futur més pròsper. I
es que no podem oblidar que a la nostra comunitat tenim molts
deures pendents. Per tant, és hora de posar fil a l’agulla. Jo vos
hi convid a tots, cadascú des de la seva posició i conviccions
ideològiques. És molt el que ens jugam.
Per començar, hem d’afrontar la crisi econòmica que colpeja
i fort bona part dels ciutadans de les nostres illes. L’atur és el
drama més urgent al qual hem de posar remei. Milers de
famílies tenen tots els seus membres sense feina. Milers de
famílies tenen autèntics problemes per arribar a final de mes. És
una llosa massa pesada per a la nostra societat. Aquesta ha de
ser idò una prioritat absoluta.
Tots coincidirem que ara mateix la creació de llocs de feina
és i serà la millor de les polítiques socials que puguem
dissenyar. Per aconseguir-ho s’hauran de prendre mesures
valentes perquè hem d’ajudar a les petites i mitjanes empreses,
als nous emprenedors, als empresaris que facin apostes de futur,
i sobretot haurem de fer un esforç importantíssim per potenciar
el nostre gran motor econòmic: la indústria turística.
Però no només en l’àmbit econòmic hi ha camp per recórrer,
és urgent abordar la reducció del fracàs escolar, hem
d’aconseguir millorar la formació de les noves generacions per
ser més competitius, per a aquests joves haurem de crear
oportunitats de futur. Haurem de repensar la nostra sanitat
pública per fer-la més propera, més eficient, més humana. En fi,
haurem de caminar cap a una societat més justa on les persones
siguin el més important. No serà una tasca fàcil ja que per
aconseguir-ho tendrem menys recursos a la nostra disposició, la
caixa de les nostres institucions es troba en una situació
dramàtica. Ha arribat l’hora de la imaginació i de la feina.
Per tant, en aquest context no podrem deixar de banda de
cap de les maneres que hem d’abordar la mare de tots els debats,
el del finançament. Ho hem de fer amb serenitat, amb
arguments i sense demagògies, però amb el compromís de posar
un remei, una solució definitiva per al futur. No pot ser que els
ciutadans d’aquestes illes aportem més que la majoria dels
espanyols a les arques de l’Estat i a la vegada se’ns retorni tan
poc. No hem de voler ser més que ningú, però tampoc menys,
com a mínim se’ns ha d’equiparar a la mitja de totes les
comunitats. Simplement és de justícia.
Senyors diputats i senyores diputades, en els darrers anys
s’han pronunciat en aquesta cambra, de forma insistent, paraules
com austeritat, seny i responsabilitat. Paraules, aquestes, que
s’han repetit de nou les darreres setmanes, l’austeritat, el seny
i la responsabilitat hauran de ser les armes amb les quals hem de
fer funcionar l’administració autonòmica, també la insular i la
municipal.
Per la meva part ja he posat de manifest la meva intenció de
reduir, en la mesura del que sigui possible, les despeses
d’aquesta cambra que es puguin considerar accessòries. Junts
hem fet les primeres passes en aquest sentit. Avui vull agrair la
comprensió i el compromís que he trobat en tots els grups
parlamentaris. Sé que tot l’estalvi que puguem aconseguir no
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serà més que un granet d’arena, sé que no serà una solució als
problemes econòmics generals, ara bé, també és una passa més
i sobretot un exemple que tots estam obligats a oferir a la
ciutadania. El seny i la responsabilitat als quals apelAlava abans
em diuen que no hi ha camí alternatiu més enllà de gastar en
allò necessari. És talment com ho faria qualsevol familia normal
i corrent.
Aquesta legislatura també ha de servir per treure endavant
lleis que fa massa temps que romanen pendents d’aprovació.
Són legislacions que aquesta comunitat necessita per funcionar
millor en tots els aspectes, incloent òbviament l’econòmic. Un
bon exemple el tenim amb la llei del sòl que ja no pot dormir
més temps en un calaix.
No em vull oblidar de consells i ajuntaments. Seria aquest
un bon moment per definir el paper real que han de jugar
aquestes institucions en un nou escenari. Evitar duplicitats i fer
arribar finançament a qui executa realment les competències
hauran de ser els criteris per actuar. D’això també n’haurem de
debatre i molt.
Deia Winston Churchill que el polític es converteix en
estadista quan comença a pensar en les properes generacions i
no en les properes eleccions. Voldria que aquest pensament ens
guiàs a tots perquè a la vegada que tenim l’ull posat al carrer no
podem deixar de banda una visió de futur més ample. En tot cas,
els que ens pertoca ara mateix és practicar la política vertadera,
aquella que s’escriu amb lletres majúscules. Voldria que fóssim
capaços de fer política real, propera i transparent. Els ciutadans
esperen molt de nosaltres. Cada dia són més crítics i amb raó.
Cada dia posen el llistó més alt. Els homes i les dones de la
nostra terra volen polítics preocupats de veritat pels seus
problemes, volen sobretot que ens posem a fer feina per donarlos solucions.
Per tant, convid tots els senyors diputats i les senyores
diputades a fer un exercici de practicitat i realisme, no ens
perdem en exercicis inútils de retòrica, anem al gra, siguem
clars, directes i oberts, que ens entengui tothom. I també deman
un esforç més, una exigència en la qual m’incloc, escoltem la
gent i aprenguem del que ens diu. Som els seus representants.
Sí, però de cada vegada més la ciutadania no es conforma a
votar cada quatre anys, volen alguna cosa més de nosaltres,
volen saber que els tendrem en compte sempre, reclamen poder
participar en tot allò que influeix en la seva vida. Basta fer una
ullada a fora per comprovar que alguna cosa nova es mou,
alguna cosa canvia i hem de reflexionar. Ha arribat el moment,
idò, d’obrir de veritat les institucions, no hi ha dreceres si volem
fer avançar la nostra democràcia. Voldria de tot cor que el que
debatem aquí els propers anys, en aquest hemicicle, sigui el que
importi vertaderament a la gent del carrer.
En aquesta vuitena legislatura que afront amb una renovada
ilAlusió assumesc el compromís moral, ètic i personal d’intentar
ser jutge equànime en el debat diari que creuin els diferents
grups. La meva actuació estarà guiada en tot moment per la
responsabilitat que suposa aplicar el Reglament d’aquest
parlament de forma equilibrada i justa. Aquesta presidència
vetllarà perquè els debats que se suscitin es desenvolupin
seguint unes regles que tots -esper- tenguem ben presents.
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Des de la humilitat i des de la sinceritat deman avui la
colAlaboració de tots els senyors i les senyores diputat i
diputades perquè aquesta tasca ens sigui més fàcil.
He d’apuntar en aquest apartat que el nou reglament que
tendrem a la nostra disposició ens ajudarà a dinamitzar aquesta
cambra, a intensificar els debats. Servirà també per millorar la
gestió del Govern, ja que l’oposició disposarà de més eines per
dur a terme la seva tasca de control i fiscalització.
El diàleg i el consens han estat dues paraules pronunciades
en moltes ocasions en aquesta cambra. Desafortunadament
moltes vegades no s’han transformat en fets reals. Per sobre de
diferències ideològiques o de posicionaments polítics tots els
que ens trobam aquí tenim un objectiu comú, lluitar per millorar
la vida dels nostres ciutadans. Això ens hauria d’unir per
damunt de tot per tal d’intentar arribar a grans acords en les
qüestions vertaderament importants per a les persones que viuen
en aquesta terra.
Ja és més que un bon inici que el nou president del Govern
i el seu antecessor deixin de banda diferències i es comprometin
a anar junts a Madrid per lluitar pels interessos de les Balears.
Independentment de majories i d’aritmètica parlamentària la
societat ens exigirà que intentem assolir grans enteses, la
situació ho requereix.
Un president nord-americà anomenat John Fitzgerald
Kennedy va dir que si no podem posar fi a les nostres
diferències, contribuïm, idò, que el món sigui un lloc apte per a
elles. Mig segle després aquestes paraules m’inspiren per
demanar-vos a partir d’avui feina, diàleg i comprensió.
Senyores i senyors, moltíssimes de gràcies.
(Aplaudiments)
II. 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.
Procedirem a la ratificació per part del Ple de les persones
designades com a senadors que han de representar la comunitat
autònoma de les Illes Balears.
El Grup Parlamentari Popular ha designat el Sr. José María
Rodríguez i Barberá, i el Grup Parlamentari Socialista ha
designat el Sr. Francesc Antich i Oliver.
Les persones designades han presentat una declaració en què
manifesten que no incorren en cap causa d’inelegibilitat ni
d’incompatibilitat per ostentar el càrrec de senador.

Per tant, senyores i senyors diputats, si els sembla bé,
passaríem a votar: vots a favor dels que estiguin d’acord amb
aquesta proposta; no, en contra, i abstencions. Estam d’acord?
Passam a votar.
Vots a favor, 52; cap en contra; i 4 abstencions.
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. José María Rodríguez i Barberá i el Sr. Francesc
Antich i Oliver, la Mesa es reunirà a continuació i expedirà les
credencials corresponents.
Senyores i senyors, no havent-hi més assumptes a tractar,
s’aixeca la sessió.
(Aplaudiments)
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