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w,- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ de la Proposició de Llei R.G.E. núm. 2845/90, presentada 
pel Grup Parlamentan CDS, relativa a renda m(nima garantida d'mtegració sociaL 

v.- DICTAMEN de la Comissió d'Economia, Hisenda i Pressuposts sobre el Projecte de Llei R.G.E. núm. 
2704/90, de Pluges extraordinilnes octubre 1990. 

1.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL NOU DIPUTAT. 

EL SR PRESIDENT: 

Bones tardes. Comen<;am aquesta sessió plemlria per 
la quaI han estat convocats, segons l'Ordre del Dia que eIs 
ha estat repartit, pel punt primer que és la presa de posses
sió, jurament o promesa del nou diputat. 

Deman, per tant, a l'II'lustre Sr. Manuel Pérez i Ra
mos si vol fer el favor d'acorstar-se per tal de procedir al 
jurament o promesa. 

n·lustre senyor, jurau o prometeu per la vostra COllS

ci~ncia i el vostre honor d'acomplir fidelment les obliga
cions del cArree de diputat del Parlament de les Illes Bale
ars, amb lleialtat al Rei, i de guardar i fer guardar la Cons
titució, com a norma fonamental de l'Estat, aro com l'Esta
tut d'Autonomia de les llles Balears? 

EL SR. PÉREZ 1 RAMOS: 

Sí, ho juro 

EL SR. PRESIDENT: 

Podeu prendre possessió, ido, de l'escó que vos ha es
tat assignat. 

I1.1).- PREGUNTA R.G.E. NÚM. 161191, PRESEN
TADA PEL DIPUTAT SR. JOSEP MARIA COSTA 1 
SERRA, DEL GRUP P ARLAMENTARI SOCIALISTA 

Passam al punt segon de l'Ordre del Dia, referit a pre
guntes. Sí, Sr. Portaveu? 

EL SR. TRIA Y 1 LLOPIS: 

Sr. President. Demanarfem, si fos possible, un ajoma
ment d'aquesta pregunta per absencia del Diputat Sr. Cos
ta, a la pro pera setmana. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes grAcies, Sr. Portaveu. Sera atesa la seva petició. 

III.- MOCIÓ R.G.E. NÚM. 221191, PRESENTADA 
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA, SUB
SEGÜENT A LA INTERPEL·LACIÓ R.G.E. NÚM. 
2799191, RELATIVA A POLíTICA GENERAL DEL GO
VERN EN MATERIA DE PROTECCIÓ, SELECCIÓ 1 
INVESTIGACIÓ DE L'AGRICULTURA ECOL6GICA 
A LES ILLES BALEARS. 

I passam al punt tercer de l'Ordre del Dia. Pr~viament, 
aquesta Presidencia vol sotmetre al Plenari el canvi de 1'0r
dre del Dia que fa referencia al punt V que aniria en lloc 
del IV, senzillament. 

Acceptat el canvi, passam ~ra al punt tercer que és la 
Moci6 registrada amb el núm. 221191, presentada pel Grup 
Parlamentari SOCIALISTA, derivada de la InterpeHació 
núm. 2799/90, relativa a política general del Govern en ma
teria de protecci6, selecci6 i investigaci6 de l'agricultura 
ecológica a les Illes Balears. Per defensar aquesta moció, té 
la paraula el Diputat Sr. Pere serra. 

EL SR. SERRA I VICH: 

Gracies, Sr. President. Sres. i Srs. Diputats. La setma
na passada, tant el Sr. Conseller d'Agricultura com el por
taveu del Partit Popular varen deixar clar a aquesta cambra 
que la importAncia que pugui tenir avui en día l'agricultura 
ecologica no es pot mesurar en termes economics. Evident
ment, el que mou avui per avui l'agricultura ecologica o 
biologica no és un factor que en termes economics tengui 
una i~portancia capital. 

Ara bé, amb la nostra intervenció cree que deixarem 
clar que hi ha dos aspeetes, des del nostre punt de vista, 
que sí fan fonamental aquest tipus d'agricultura. En primer 
lloc, s'ofereix al consumidor un producte de molt alta qua
litat i, en segon lloc, la gent que creu en aquest típus d'agri
cultura es basa en la filosofia -que crec que hauría de tenír 
el suport de tota aquesta cambra- de produir respectant 
l'equilibri deis diferents elements naturals que intervenen a 
qualsevol procés agrario 

Just per aquests dos motius, pensam que aquesta cam
bra hauria de donar supon, hauria d'ajudar tota la gent 
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que, en certa manera, vol deixar l'agricultura tradicional o 
vol deixar l'agricultura amb can\cter intensiu, i vol optar 
per aquesta vía. 

El Sr. Capó ens deia que fa trenta anys que aquesta 
moda va comen~r; jo li he de dir que desgraciadament 
aquesta moda, si fa trenta anys que va partir arreu del món, 
ara arriba d'una manera seriosa en aquestes illes. I creim 
que és el moment en que s'han de prendre les mesures per
que aquesta agricultura no sigui només una moda, sinó un 
fet, una manera de guanyar -se la vida per a una serie de 
persones. 

Per aixo, avui presentam aquesta modó, perqu~ creim 
que no és una moda, perqu~ creim en aquest tipus d'agri
cultura. 

La moció és dividida en tres punts que explicaré, mal
grat tenguin una facil comprensió. La gent que es vol dedi
car a l'agricultura ecologica, amb quins entrebancs es troba 
en aquests moments? En primer lloc, el que es necessita és 
informació, és totalment impossible que la gent es dediqui 
de cor i amb voluntat a un camp si no hi creu, i per creure
hi el primer que es necessita és bona informació. Quina és 
la manera de tenir aquesta informació? Actualment existeix 
el Cansell Regulador, i dins aquest Cansell lotes les comu
nitats autonomes hi poden tenir un representant, que no té 
vot dins el Cansell, pero sí té veu. Creim que és totalment 
jusl, si realment creim que aixo no és una moda, si real
ment creim en l'agricultura ecologica, creim que és just te
nir aquest representant, perque, ja que sempre hem parlat 
que aquestes illes són una comunitat diferenciada per mol
ts de motius, la nostra agricultura també forma part d'a
questa diferecnciació i necessita tenir veu dins el Cansell 
Regulador. 

El segon punt. L'~xit economic d'aquest tipus d'agri
cultura es basa fonamentalment en la confian~ que tengui 
el consumidor en els productes que dóna l'agricultura eco
lógica. Perqu~ existeixi aquesta cofian~ del consumidor, 
els productes necessiten anar avalats per l'administració, 
necessariament no hi pol haver frau en aquests productes. 
Quan un producte surt amb etiqueta al mercat, és perque 
té tots els reconeixements que reuneix les garanties neces
sAries per tal de sortir al mercat amb aquesta etiqueta. Qu~ 
és el que necessitam en aquestes illes d'una manera urgent 
per poder assegurar que aquest producte que surt al mercat 
reuneix totes les garanties? Necessitam laboratoris que ens 
assegurin que els productes reuneixen tates les garanties. 
No ens basta un conveni amb laboratoris que simplement 
analitzen terres o aigües, necessitam garantir al consumi
dor que el producte que es menja no té substancies tóxi
ques, per tant, creim que aquests laboratoris són imprescin
dibles. No entram si ellaboratori ha de ser propietat o to
talment promogut per la Canselleria o si es pot arribar a 
acords, seria indistint, el que necessitam és un laboraton 
ben equipat, i no només el necessita la Canselleria d'Agri
cultura, sinó que cree que la Canselleria de Sanitat també 
necessita amb urgencia aquest tipus de laboratorio 

1 ja per acbar, el tercer punt. A l'exposició de la setma
na passada ja va ser el punt en el qual més ens varem esten-

dre. Cree que ja va quedar clar, pero l'explicarem una vega
da més. Per poder utilitzar ellogotipus del Cansell Regula
dor, l'agricultor necessita tota una serie d'anys, perque el 
primer de tot que ha d'aconseguir és que les seves terres no 
tenguin substancies quimiques sintetiques; llavors l'elabo
ració del producte, fins a la tercera collita, no aconsegueix 
la denominació. Per tant, és un procés que tarda anys a 
aconseguir -se. Tal vegada una finca molt bona molt bona 
ho pot aconseguir en dos o tres anys, pero aquí tenim fin
ques que tal vegada necessiten cins O sis anys. 

Mentre l'agricultor fa aquesta transformació, d'agricul
tura més o manco intensiva a agricultura ecologica, el ren
diment de les seves terres baixa i produeix menys, ha de 
vendre el producte al mateix preu que el producte normal, 
no té el reconeixment de producte ecologic, per tant 1'agri
cultor té unes perdues dins els seus guanys; durant aquest 
temps, aquest agrlcultor necessita ajuda, no deim si aquesta 
ajuda ha de ser a través de subvencions o de quina manera 
ha de ser, no, nosaltres pensam que el Servei d'Extensió A
graria de la Canselleria d'Agricultura té t~nics suficient
ment qualificats perqu~ elaborin la normativa que ells cre
guin oportuna dins aquest campo 

En definitiva, els tres punts que conformen aquesta 
moció són molt suaus, molt simples, són, com ja vArem dir, 
tres punts per comen~r a caminar, no serveixen encara per 
arribar a cap meta, simplement són perque 1'agricultura 
ecológica -repetesc una ·vegada més- comenci a caminar a 
les nos tres illes. 

Jo els demanaria que els que realment creguin que 1'a
gricultura ecolbgica és una alternativa, votin en sentit posi
tiu aquesta moció, i els que realment -i ho die de cor- pen
sin que l'agricultura ecologica no passa de ser una moda, 
ens votin en contra. GrAcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus de grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? 

Per part del Grup Parlamentari NACIONALISTA I 
D'ESQUERRES, té la paraula el Sr. Mayol. 

EL SR. MA YOL 1 SERRA: 

Gracies, Sr. President. Simplement per prendre postu
ra davant la moció, nosaltres hem de dir que la postura ha 
de ser favorable per for~, encara que, si m'ho permet, Sr. 
Serra, hem trobat que alguns deis punts són realment d'una 
simples a que fan sorprenent el fet d'haver-los al Parlament. 

Si la Camunitat Autbnoma té dret a un representant al 
Consell Regulador i no l'hi té, és realment una sorpresa. 

També voldria incidir, sobretot, en el tercer punt, en el 
pla d'ajudes. Voste hi ha fet referencia, pero cree que és 
important insistir-hi. El pla d'ajudes que hi ha d'haver, no 
pot ser només un pla d'ajuda econbmica ni un pla d'ajuda 
tecnica, sinó fonamentalment un pla d'ajuda informativa, i 
aquesta ajuda s'hauria d'entendre extensiva, no només als 
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pagesos, sinó també als ciutadans, perque evidentment la 
producció és molt important, pero el fet que els pagesos 
puguín fer somades netes de pesticides o puguin produir 
productes impecables, és insuficient si aquests productes 
no ten en després un caual de comercialització i sobretot 
una demanda mportant al mercar. 1 aixo encaJa és relativa
ment escas a les nos tres illes, i jo cree que aqu[ també és 
importantíssim demanar que hi hagi actuacions decidides 
per part de l'Exeeutiu per afavorir aquesta demanda. 

GrAcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari POPULAR, té la pa
raula el Diputat Sr. Capó. 

EL SR. CAPÓ 1 GALMÉS: 

Molles grAcies, Sr. President. Simplement també per 
prendre postura davant aquesta moció que ha presentat el 
Grup Socialista. 

Davant les al·lusions que ha fet el Sr. Serra, el porta
veu, li volia dir que l'altre dia, en absolut no vaig criticar 
l'agricultura ecológica, sinó que més aviat li vaig donar una 
serie de raons a favor i en contra per tal de donar-ti suporto 
No vaig dir en cap moment que fos una moda, perdó, vaig 
dir que era una moda, pero no en un senlit despectiu, que 
era una moda que va oomen~r fa trenta anys. 1 una moda 
que va comenr;a.r fa trenta anys i encara esta en vigor, és 
una bona moda, per exemple la minifaldilla va coment;ar 
aIs revolucionaris anys 60 i encara lú és, afortunadamenl, i 
ja la intentara canviar, ja la intentarA canviar. No ha vaig 
dir en cap sentit despectiu, i voste ha tergiversat amb inten
ció el que vaig dir per a la seva conclusió final, on ha dit, 
eIs que creuen que és una alternativa, que vOlin a favor; j 

els que creuen que només és una moda, que votin en con
tra. 1 aixo no és així, ha tergiversat el sentir del que jo vaig 
dir. 

Aelarida la confusió que voste tenia, li diré la postura 
del nostre grup davant cadascun deis tres punts de la seva 
modó. Respecte del primer punt, el nomenamnet de repre
sentanl, eoineidim, com és natural i com quasi sempre, amb 
el Sr. Mayol en el sentil que efeetivament si la Conselleria 
d'Agricultura o el Govern té oportunitat de no menar un 
representant del Consell Regulador i no ho ha fet, alesho
res no ha entenem. Jo en aquests moments -em perdoni
pero no li pue contestar si tenim nomenat un representant 
o no, pero si no el tenim nomeoaL i hi tenim drel, el nome
narem; i si no hi tenim dret, intentarem que se'ns en doni 
per tal de poder-lo nomenar. Cree que li he contestat per
fectament i que queda clara la nostra postura davant l'agri
cultura ecológica. 

El segon punt: "posar a l'abast deIs agricultors un labo
ratori complet que serveixi per a les finalitats que aquests 
persegueixen". Li he de dir que efectivament ellaboratori a 
l'abast deIs agricultors ja hi és; fa més d'un any, mitjan~nt 
un conveni, que s'envien mostres a Majadahonda. Per una 
raó molt senzilIa, perque si per raons tecniques, voste vol 

analitzar un terreny o una terra de cultiu on vol identificar 
si fa tres anys s'hi utilitzaren pesticides i ha d'analitzar tra
ces d'aquests pestieides, la veritat és que un laboratori d'a
quesl tipus és bastant costós i guant a personal és bastant 
dificil de dotar, ateses les classes que ro ha de pesticides i 
de produetes químics, etc.) la qual cosa fa més factible pa
gar totes les despeses per tal que es pugui analitzar a Maja
dahonda. De fel, aixi s'analitzen des de fa més d'un any, 
amb estadístiques que, si vol, el Govern els hi pot propor
cionar. 

Per tanl, al segon punl VOlarem en contra, no perque 
estiguem en contra que existeixi un laboratori, sinó perque 
el Govern ja lé les mesures oportunes per tal de poder po
sar a rabast deis pagesos que facin agricultura ecologica un 
laboratori amb capacitat. 

1 al tercer punt, cstablir un pla d'ajuts als agricultors, 
coro que entenc que aquesta ajuda, com ha explicat altres 
vegadcs, és només transitoria fins que puguin tenir la deno
minació corresponenl del Consell Regulador, li 11e de dir 
que aquestes ajudes lambé estan contemplades. VoSte sap 
que la Conselleria d'Agricultura té un pressupost per a fin
ques coHaboradores per fer tot tipus d'experiencies, en 
aquests moments hi ha finques acollides a les finques col
laboradores és molt senziU acollir-s'hi, basta demanaI-bo, i 
aprovar-Ios les subvencions i ajudes oorresponents per tal 
de poder fer tates aquestes experiencies. l d'agriculrura 
ecológica ja u'h.i ha que estan apul1tades, i. que jo sapiga no 
cenen [ancada la Uista ni a la Conselleria ni al Govern per 
tal que se n'hi puguin aoollir d'altres. 

Per tant, ates que el Govern dins els Pressuposts ja té 
unes ajudes efectives a les quals es poden acollir els page
sos que es valen dedicar a aixo, I'únie que es pOl dir és que 
se ti doni un poe més de publieitat al tema, que la Conselle~ 

, ria d'Agricullura no sigui tan modesta i doni un poc més de 
publicitat a aquestes ajudes que ja dóna, pero si ja les dóna 
no tenim perque llaver de votar .. a favor que es donin les 
mateixes o que se'n donin unes aItres. Per tant, també vota
rem en contra aquest punt, pero precisament perque ja es 
fa, no perque estiguem en contra de I'agricultura biologica 
ni perque considerem des del punt de vista despectiu que és 
una moda, eom vos te ha dit al final de la seva intervenció. 

EL SR. PRESlDENT: 

Té la paraula el Diputat Sr. Pere Serra. 

EL SR. S ERRA 1 VICH: 

Gracies, Sr. President. Sr. Mayol, és una !lAstima que 
voste la setmana pass ada no fos en aquesta Cambra, perque 
el tema que voste ha tret ja es va discutir, varem parlar deIs 
consumidors i de !loes fucos de venda, fins i tot. Ara, ti re
petese el mateix que vaig dir al Sr. Conseller, si encara no 
tenim el produete per vendre, que hem d'anar? Supos que 
després de nosaltres vendra altra gent aquf, i si aixo de ¡'a
gricultura ecologica aconsegueix superar la fase de moda, 
llavors aquests que vendran després de nosaltres, segura
ment faran altres interpel·lacions i altres propostes i conti
nuaran pujant escalons dins aquest campo La nostra pro-
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posta és molt modesta, perque s'ha de reconeixer que fins 
ara, dins aquest camp, el Govem no hi ha fet res. 

Sr. Capó, vos te c1arament continua pensant que aixo 
de l'agrieultura ecologica és una moda, basta veure la com
paren<;a que ha fet amb la minifaldilla, és una moda la mi
nifaldilIa, és una comparan<;a agradable, no vull dir que si
gui desagradable, pero la minifaldilla no deixa de ser una 
moda, i l'agricultura ecologica pensam nasal tres que hauria 
de superar aquesta fase de moda. 

Respecte del primer punt, li he de dir que tenen dret 
des de fa temps, des que es va constituir el Consell Regula
dor, a tenir-hi un representant, encara no l'hi tenen. 

Pel que fa al segon, evidentment, a l'illa de Mallorca 
existeix un conveni per al laboratori. Ja li he dit des de la 
tribuna que l'únic que fa aquest laboratori són analisis de 
terres i d'aigües, nosaltres demanam una cosa bastant més 
completa i que vagi més enlla. El Consell de Menorca té 
bastant més ben resolt l'assumpte del laboratori, amb un 
conveni amb la PIMEN i li pue assegurar que és un labora
tori que en aquests moments, a pesar de dur bastant de 
temps fent feina, encara no es dóna per completat, és un la
boratori que constantment millora la seva infrastructura. 

Quant al darrer punt, Sr. Capó, jo cree que és una 
qüestió d'entendre o no entendre el que és l'agricultura 
eco~ogica. Nosaltres demanam una ajuda espec(fica per a la 
gent que vulgui acollir-se a aquest tipus d'agricultura, no 
entram si ha de ser amb subvencions, si ha de ser a través 
de maquinaria, no entram en la manera, el Sr. Conseller 
que ha faci aixf com ell trobi millar. 

Per altra banda, és veritat que aquesta moció és suau, 
perque ja estam a finals de legislatura i no hem volgut po
sar terminis al Govem, simplement nosaltres pensam que 
si es ereu en aquesta forma de desenvolupar l'agricultura, 
que es demostri; si no s'hi ereu, que ho deixin anar. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre a votació la moció 
els tres punts de la qual seran votats per separat, perque 
sembla que hi ha distintes intencions de vot. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor del 
punt primer de la moció que acabam de debatre, es valen 
posar posar drets? 

" 

Vots en contra? Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

Sres. i Srs. Diputats, per veure si animam un poe aixo, 
el tomarem a sotmetre a votació, perque és impossible dir 
el nombre exaete de vots que hi ha. 

Per tant, Sres. i Srs. Diputats que votin a favor es valen 
posar drets, tots plegats si pot ser? 

Vots en contra? Absteneions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 50; vots en contra, 
cap; abstencions, 1. Queda aprovat el punt primer de la 
moció que acabam de votar. 

Passam a votar el punt segon. Sres. i Srs. Diputats que 
voten a favor, es valen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votació: vots a favor, 23; vots en contra, 
27; absteneions, 1. Queda rebutjat el punt segon que aca
bam de sotmetre a votació. 

Passam a votar el punt tercer. Sres. i Srs. Diputats que 
voten a favor, es 'folen posar drets? 

Sres. i Srs. Diputats que voten en contra, es valen po
sar drets? 

Abstencions? 

Resultat de la votaCÍó: vots a favor, 23; vots en contra, 
27; abstencions, 1. Queda rebutjat també el punt tercer que 
acabam de sotmetre a votació. 

Abans d'entrar al punt V, que anirA en quart lIoe, 
aquesta Presidencia, en nom de tata la Cambra, vol fer arri
bar a la Diputada Sra. Teresa Riera el condal per la mort 
de son pare, que sApiga que tots l'acompanyam en aquests 
moments. 

V.- DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D'ECONOMIA, 
HISENDA I PRESSUPOSTS SOBRE EL PROJECTE 
DE LLEI R.G.E. NÚM. 2704/90, DE PUGLES EXTRA
ORDINÁRIES OCTUBRE 1990. 

Passam ara al punt V, que és el Dictamen de la Comis
sió d'Economia, Hisenda i Pressuposts sobre el Projecte de 
Llei núm. 2704/90, de Pluges extraordinaries octubre 1990. 

Aquesta Presidencia no té constancia que es manten
gui cap esmena ni cap VOl particular, no obstant donara la 
paraula a qualsevol portaveu que eregui que ha d'interve
nir, bé en aquest moment o bé al moment de sotmetre a vo
taeió els distints artic1es. 

EIs artic1es 1 i 2 del Dictamen, segons el sentit de la 
Comissió, sembla que es poden sotmetre conjuntament a 
votació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor deIs artic1es 1 i 2 
del Dictamen de Comissió, es volen posar drets? 

Vots en contra? Abstencions? 

Queden aprovats per unanimitat de la Cambra, 

A l'article 3 hi ha alguna petició de paraula o el podem 
sotmetre directament a votació? 
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Passam a votació, ido, l'article 3 del Dictamen de Co
missió. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor es valen posar 
drets? 

Vots en contra? Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

L'article 4 del Dictamen també el sotmetrem directa
ment a votació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor es valen posar 
drets? 

Vots en contra? Abstencions? 

Queda aprovat per unanimitat de la Cambra. 

A la Disposició Addicional Unica, a la Disposició Fi
nal Unica i a l'Exposició de motius, tampoc no hi ha esme
nes ni vots particulars mantinguts. Procedeix, ido, sotme
tre-les a votació. 

Sres. i Srs. Diputats que voten a favor de la Disposició 
Addicional Unica, de la Disposició Final Unica i l'Exposi
ció de motius, segons el Dictamen de Comissió, es valen 
posar drets? 

Vots en contra? Abstencions? 

Queden aprovades per unanimitat de la Cambra. 

1, amb aquesta votació, queda aprovada la Llei de su
plement de crMit per a la reparació deIs danys causats per 
pluges torrencials. 

IV.- DEBAT DE PRESA EN CONSIDERACIÓ DE 
LA PROPOSICIÓ DE LLEI R.G.E. NÚM. 2845/90, PRE
SENTADA PEL GRUP PARLAMENTARI CDS, RELA
TIV A A RENDA MíNIMA GARANTIDA D'INTEGRA
CIÓ SOCIAL. 

1 passam a debatre -quan la Sra. Vicepresidenta hagi 
baixat i hagi ocupat el seu escó de diputada- la presa en 
consideració de la Proposició de Llei núm. 2845/90, presen
tada pel Grup Parlamentari CDS, relativa a renda mínima 
garantida d'integració social. Per defensar aquesta presa en 
consideració, té la paraula la Diputada Sra. Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Sr. Presidente. Sras. y Sres. Diputados. Tanto la Cons
titución Española como nuestro Estatuto de Autonomía, 
proclaman el carácter social del Estado, la obligación de 
los poderes públicos de promover las condiciones para la 
igualdad y el progreso social y económico, y la protección 
social y económica de la familia. Por otro lado, la Constitu
ción y el Estatuto conceden a la Comunidad Autónoma 
competencia exclusiva en materia de asistencia y beneficen
cia social. 

El CDS defiende la exigencia ética de la sociedad de 
garantizar unos niveles de bienestar suficiente a los secto
res más des protegidos de la sociedad. Entiende, además, 
que es preciso hacer realidad el mandato constitucional an
tes citado y ofrecer una adecuada protección social a todos 
los españoles, en gran medida mediante los adecuados ser
vicios sociales. Creemos que no es posible contemplar la 
poUtica social como un fenómeno marginado del circuito 
económico y de las estructuras de la sociedad; la política 
social está en medio de ambos. 

La idea de un ingreso mínimo se trata per primera vez 
a finales de los años 50 en Estados Unidos; en Alemania lo 
inician los verdes a principios de los años 80, y pronto se 
suman a esta tesis los social-demócratas y los conservado
res. Es decir, no es ninguna novedad. 

Nosotros lo planteamos desde dos principios funda
mentales: la libertad y la igualdad. El primero, decimos que 
es la libertad, sólo cuando se es consecuente con la libertad 
de cada individuo se garantiza la libertad de todos, es el 
hombre libre el que más respeto desarrolla por la libertad 
del otro. Y el segundo principo fundamental es el de la 
igualdad, y no hay nada más lacerante para la igualdad que 
la pobreza, la pobreza generada por el desempleo, por el 
empleo precario y por la pérdida creciente de la capacidad 
adquisitiva. Y contra la pobreza es necesario anteponer la 
equidad. 

. La pregunta es cómo asegurar esa equidad. Para. alcan
zar la equidad, creemos que hacen falta dos acciones: la 
transferencia y la redistribución a través de los bienes pú
blicos, es decir, de la prestación de servicios. El máximo de 
bienestar del menos favorecido, que es fundamental en una 
sociedad equitativa, se logra por medio de la transferencia, 
es decir del mínimo social necesario. Se parte de la idea de 
que hay personas que ganan con su trabajo su manuten
ción, y otras que no trabajan porque no hay sitio para ello; 
como entre las primeras y las segundas no se establece la 
suficiente solidaridad, esa falta tiene que ser corregida me
diante una transferencia de recursos obtenidos por impues
tos. 

El ingreso mínimo o la renta mínima no está para co
mentar la figura del parado, alejado de cualquier grupo o 
empresa, como simple consumidor de aire y del trabajo de 
otros, reducido a la hiriente perfección de su contingencia, 
contemplándose a s( mismo como un ejemplar supérfluo de 
la especie humana. La renta mínima garantizada, el salario 
sodal, el ingreso mrnimo, como quiera Uamársele, es una 
consecuencia de la necesidad de equidad que tiene toda so
ciedad progresista y avanzada. 

CDS entiende, y no por querer ser originales con la de
nominación, que resulta más adecuada a esta prestación 
llarmarle renta mínima garantizada de integración social. 
Se trata de ingresos mínimos y garantizados de subsisten
cia, y aunque tenga como base de atención a la unidad fa
miliar, se extiende a quienes no disponen de ningún tipo de 
ingresos o a quines disponen de ingresos claramente insufi
cientes para poder sobrevivir. Es decir, que debe conceder
se tanto a personas solas como a matrimonios, de forma 



DIARI DE SESSIONS / Núm. 114/ 13 de febrer del 1991 8081 

proporcionada al número de hijos, o a familias monoparen
tales, y en todos los casos que sean población activa no 
ocupada. 

El texto de la proposición de ley que presentamos no 
es nada nuevo, existe en otras comunidades autónomas, ya 
sea en forma de ley, como en el País Vasco, o en forma de 
decreto, en Cantabria, y tanto uno como otro nos han ser
vido de base. Creemos que vía enmiendas de los diferentes 
grupos parlamentarios, si hoy se toma en consideración, 
puede ser mejorado el texto que en estos momentos some
temos a la consideración del plenario. Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Srs. Portaveus de grups parlamentaris que vulguin in
tervenir? Per part del Grup Parlamentari MIXT, té la pa
raula el Sr. Ricci. 

EL SR RICCI I FEBRER: 

Gracies, Sr. Presidenl. Avui el Grup Parlamentari 
CDS ens presenta una proposta adequada. De vegades, 
sembla mentida que hagim hagut d'esperar quasi els quatre 
anys d'aquesta legislatura per tenir aquesta proposta. 

Nosaltres opinam que aquesta proposta no soluciona 
la vertadera responsabilitat que un poble ric com el nostre 
té amb els marginats, amb els que tenen vertaderes necessi
tats economiques. Hi ha un refrany xin~ que diu una cosa 
així com, "ensenya'ls a pescar, no els doneu peix". Pero la 
realitat és que sí, que hi ha aquest focus, tal com anunciava 
la Diputada, que és un focus de gran necessitat i que amb 
urgencia hem de cobrir. 

Hem de cobrir aquestes necessitats que no són pe
remptories, són molt reals. 1, tal com deia, molt més reals 
aquí perque aquí no és pobresa, aquí és miseria, donat el 
punt relatiu entre la gran riquesa que 10ts nosaltres tenim. 
Ara bé, vull insistir que la vertadera responsabilitat nostra, 
d'aquest Parlament, d'aquest Govern, de la nostra societat, 
és que desapareixi totalment la necessitat que dóna haver 
de crear avui una lIei amb aquestes formes. La vergonya ha 
de ser nostra si d'aquf uns anys a~ no queda totalment eli
minal. 

Facem avui la llei perque és necessaria, esperam que 
dema ja no ho sigui. Gracies, sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del grup Parlamentari NACIONALISTA 1 
D'ESQUERRES, té la paraula el Diputat Sr. Sebastia Ser
ra. 

EL SR. SERRA 1 BUSQUETS: 

Gracies, Sr. President. Al nostre grup ens agrada molt 
precisar, i les paraules del representant del Grup Mixt, cor
dials i maques, cree que han estat imprecises. 

En aquest parlament, és la quarta vegada en aquesta 

legislatura que es presenta el tema de la renda mínima de 
reinserció o salari social. Una vegada mitjan~nt proposició 
no de llei que el nostre grup presentava, i entenfem que el 
Govern havia de presentar o bé la llei o bé el decret de cre
ació del salari social o renda mínima de reinserció. Perqu~ 
teníem el dubte que realment en un tema com aquest és 
l'Executiu qui disposa d'unes dades, qui disposa d'uns re
cursos economics dels quals sap quins es poden captar, sap 
quina convicció política té i quina voluntat té, i quina parti
cipació ciutadana i d'entitats socials existeix per tal que 
aquest tema es pugui dur endavant amb celeritat, eficacia i 
transparencia. 

El Govern no ho veia clar, el Grup Popular va interve
nir, i nosaltres al final diguérem, bé, si vost~ no ho volen 
fer, ho haura de fer algun grup parlamentari de l'oposició, 
nosaltres o un altre -avui el CDS defensa el seu text' jo crec 
que és un text a millorar, pero positiu i important-, pero 
certament ens n'anarem amb un disgust de veure una in
comprensió davant una qüestió social clara i senzilla. 

Preguntarem amb sol· licitud de resposa oral davant 
Plenari, al Govern, a veure -i era la segona vegada- si pen
saven o no, dins aquesta legislatura anar en aquestes direc
trius; el Govern ens va dir que no. 1 a la Llei de Pressuposts 
per tercera vegada torna el tema, i ho dúiem el CDS i el 
nostre grup parlamentari, i ho dúiem quantificat, 500 mi
!ions el CDS, 300 milions nosaltres, perque pensavem que 
ja es podia quantificar mínimament de que anava aquest te-
ma dins l'any 91. . 

El Govern, durant tata la legislatura, i els Grups Parla
mentaris Unió Mallorquina i Partit Popular que li han do
nat suport ha estat en contra d'aquesta qüestió, i ara, avui, 
duim un text articulat. 

El text articulat té avantatges, el nostre grup li dóna el 
suport i farA esmenes en positiu per tal de millorar-Io. Pero 
hem de ser sincers. Ho discutim el mes de febrer del 91, si 
avui es pren en consideració és impossible que acabi la tra
mitació així com toca i que es posi en practica per aquest 
govern, per tant estam fent una fal·1Acia -si és que s'apro
va-, estam fent un acte d'hipocresia política, aixo és clarís
sim, -si és que s'aprova- j d'incoherencia respecte de tres 
anys i mig de legislatura en que el Govern s'ha oposat a 
aquesta qüestió amb els diputats i diputades que li donen 
suport en aquest parlamenl. 

Un tema d'aquesta importancia no és el febrer -i no en 
té la culpa el CDS, evidentment-, pero no és el febrer del 
91 el moment de discutir-lo. 

Dit aixo, que nosaltres creim que és obligat dir-ho, i no 
només dir-ho, sinó sentir-ha, hem de dir que aquest tema 
és un tema important, i és un tema que requereix recursos 
economics, ha hem dit abans, voluntat política, participació 
ciutadana i d'entitats, i també que hi hagi uns controls rigo
rosos pero no burocratitzats, i ha deim perque a l'hora de 
mirar realment les persones que realment no tenen recur
sos, ens hem trobat que moltes de vegades a qui sap rorrer 
els papers, com es diu en mallorquí, se li dóna qualque co
sa, i a qui no els sap fer córrer, no se Ji dóna res. Aixo, Sra. 
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Alefiar, és aro, i, per tant, burocrAcia la menys possible, 
control rlgorós si, pero adequat a les circumstancies d'a
quest país, de les Illes Balears, i adequat evidentment a la 
problemAtica real que existeixi. 

Avui, encara no fa dues hores, qualcú ens parlava d'a
questes noves ajudes que 1'Estat dóna a les persones que no 
tenen altres ingressos, i encara ens ho deien, ens deien, és 
que si sabem córrer els papers tendrem l'ajuda, si no sabem 
córrer els papers, no la tendrem. Jo avui encara venc amb 
la idea que qualcú m'ha consultat, no fa ni dues hores, com 
he de córrer els papers per tenir una ajuda, ja que el meu 
home té una pensió petita, el lloguer de la casa és gros, jo 
no lene res, ens han dit que no podem cobrar res, pero 
també ens han dit que si qualcú ens sap CÓrrer els papers 
tendrem una ajuda de l'Inserso o de la Comunitat Autono
ma. 

Aquests són els problemes que existeixen, en mans del 
Govern esta que aixo vagi més bé o menys bé, nos al tres en
cara creim que cal millorar les coses i per aixo votarem que 
s1. Grades. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari SOCIALISTA, té la 
paraula el Diputat Sr. Gómez i Arbona. 

EL SR. GÓMEZ 1 ARBONA: 

GrAcies, Sr. President. Primer de tat, i deixant de ban
da les consideracions que ha fet el Sr. Serra respecte deIs 
terminis en qu~ es presenta aquesta proposició de llei, i 
que encara que es prengui en consideració no es dura a 
efecte, voldrfem fer una serie de consideracions sobre la 
proposició en si mateixa. 

Hem de dir que el nostre grup, quan apareixen lleis 
amb el tItol de renda m1nima, sempre tenim els nostres 
dubtes; nosaltres no creirn que la pobresa tengui unes solu
cions especifiques, sinó unes solucions integrals. 1 és facil 
caure en polftiques de renda, de suport economic, política 
que es podria denominar de "repartidora", i sempre que 
surt aixo estudiam amb deteniment el text de la llei que ho 
proposa. De fet, a altres comunitats autonomes, on s'han 
aprovat lleis com aquesta, no iguals, sinó lleis que es diuen 
de renda mínima, s'ha comen~t pel subsidi economic sense 
tenir en compte les mesures d'integració. Per tant, els nos
tres dubtes, de vegades, són certs. 

En aquest cas, hem de dir que el text que ha presentat 
el CDS va un poe més enlla, i certament contempla mesu
res d'integració social. De fet, el litol de la proposició ja és 
"renda mínima garantida d'integració social", titol molt més 
llarg que el que tenen a altres comunitats autonomes. Pero 
també és cert que fa molt poc esment dins la llei a totes les 
mesures de reinserció social, únicament l'article 5 fa un es
ment especffic sobre el que la llei denomina contrapresta
cions, on altres lloes, en termes més tecnies, es parla de 
contracte social, i en el cas que la llei tirés endavant i hi ha
gués possibilitats de presentar emsenes si els terminis es 
complissin, el nostre grup presentarla esmenes a aquest 

respecte, perque creirn que s'ha d'especificar amb més de
tall tot aquest tema. 

19ualment creim que hi ha un altre tema en el qualla 
llei té una petita llacuna, que és que hi ha poca iInplicació 
deIs diferents sistemes polfties de protecció social, em refe
resc que al seguiment i control d'aquesta renda mínima 
d'integració social ens semblaria correcte que els agents so
cials tenguessin un tipus de controlo de seguiment. Si a la 
nostra comunitat autonoma ja s'hagués constitu:it el consell 
economic i social, aquest seria l'organ que creim que hauria 
de fer el seguiment. 

Igualment, quan la llei parla d'administració, ho fa 
amb un concepte realment difós, molt poc concret, estam a 
una comunitat autónoma on hi ha un Govern, uns consells 
insulars amb unes competencies bastant ciares en serveis 
socials, i ajuntaments que per la LIei d' Administració Local 
i per la LIei d'Acció Social tenen competencies, i no queda 
cIar qui sera el que tranmetra i dispensarA aquesta renda 
mínima, sobretot tenint en compte que la nostra comunitat 
autonoma s'ha preocupat tan poc d'implantar una xarxa de 
serveis socials bAsies, hem de dir que en aquests momenLS a 
la nostra comunitat autonoma no esta implantada. 

Són pinzellades que no provoquen cap desmerit im
portant a lIei, i que nosaltres creim, com la diputada que 
l'ha presentada, que és una bona cOpia, ho deim en sentit 
positiu i felicitam el CDS i anunciam que la volarem a fa
vor. Gracies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Per part del Grup Parlamentari PIOPULAR, té la pa
raula la Diputada Sra. Joana Vidal. 

LA SRA VIDAL 1 BURGUERA: 

Gracies, Sr. President. Ha passat l'epoca, ja s'han supe
rat els cllxés que durant molts d'anys i d'una forma resi
dual, encara avui, contraposaven els espais políties de dreta 
i d'esquerra, sobre la discriminació social. 

L'esquerra s'atribuYa ella mateixa l'espai deis pobres i 
deis descamisats, i a la dreta l'espai dels ries i deIs explota
dorso Els diferenciadors que constitueixen bAsicament el 
nucli discriminant entre els distints espais políties en mate
ria d'acció social, radica en un enfocament metodologic i 
en 1'amplitud del camp social; és a dir, en l'extensió i la in
tensitat de la cobertura social, pero especialment en els ni
vells de participació de la iniciativa privada o pública, en 
les gestions i en el desenvolupament de l'acció sociaL 

Dit aixo, el tema del salari social és una qüestió impor
tant per a la nostra societat. Plantejar el salari social co
men<;a a ser, per desgracia, una necessitat. La dinamica de 
la nostra societat ha duit a moltes persones a no comptar 
amb mitjans economies per dur una vida digna i en molts 
de casos a no obten ir res per subsistir. Pero perque la res
posta a aquesta situació sigui l'adequada i contribueixi a la 
dignificació de les persones i no, com podria passar, a con
solidar la marginació, la desigualtat social i la injusticia, 
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s'hauria d'emmarcar en un context de mesures que servissin 
per superar una societat moltes vegades injusta. 

Haurfem d'estar conven~u18 que el salari social és un 
dret, tates les persones tenen dret a uns mitjans que els 
permetin una vida digna, i quan dins la nostra societat ens 
trobam amb persones que no tenen aques18 mínims co
berts, és un deure de justicia donar-Ios-hi. 

Per tant, el que ens mou avui a donar SUpOIt a aquesta 
iniciativa -de vegades, Sr. Serra, les coses han de madurar
no és llevar-nos un problema de damunt, ni és fer favor a 
ningú, simplement és el fet de respectar els dre18 constitu
cionaIs deIs més desafavori18. També estic realment con
venc;uda que amb el salari social no es dóna una resposta 
suficient al problema, l'últim objectiu és que tothom tengui 
una feina i pugui viure. To18, a més deis mitjans necessaris 
per a una vida digna, tenim el dret de tenir una feina que 
ens permeti ser útils a la societat i ser persones, dues coses 
inseparables. Aquest ha de ser l'altre valor fonamental que 
presideixi la resposta al salari social. 

Una vegada dit aixo, pens que és molt important fer 
una serie de consideracions al text que avui presenta el 
CDS, una serie de consideracions, pens, molt importants i 
greus, i pens que to18 n'hem de ser conscients. 

L'article 2 de la proposició assenyala com a possibles 
beneficiaris les persones que constitueixin unitat familiar. 
L'article 3, per altra part, especifica que pot tenir la consi
deració d'unitat familiar la unitat convivencial formada per 
una sola persona. En contrast a tot aixo, l'article 6 estableix 
la renda mínima en 30.000 pessetes per a unitat familiar de 
dues persones. En conseqüencia, no queda dar quina quan
titat han de rebre les unitats familiars integrades per una 
sola persona. 

L'article 3.1 indica que la unitat convivencial podnl ser 
formada per persones unides per matrimoni o per alguna 
forma de relació permanent per l'estil de la conjuga!. Se
gons l'article 2, els majors de 66 anys que puguin tenir dret 
a una pensió assistencial per ancianitat de quantia inferior 
a la prevista en aquesta proposició de llei, serien injusta
ment discriminats respecte d'altres persones de menor 
edat. L'article 5, també, que assenyala les contraprestacions 
deis beneficiaris de la renda mÚlima, indica que hauran 
d'acceptar aquelles feines o activita18 de formació que l'ad
ministració els proposi. Tenint en compte que la política de 
formació i d'ocupació es desenvolupa fonamentalment a 
través de l'Inem, no sembla factible el control del compli
ment d'aquesta proposta. 

La proposició de llei no preveu tampoc refore; de l'es
tructura administrativa necessAria. Altres comunitats auto
nomes que han comen~t a impartir o tenen en projecte fer 
la renda d'integració social o el salari social, destinen una 
serie de milions de pessetes al pressupost anual, contem
plat, en qualque cas, a més, com un crMit obert i per tant 
ampliable segons les necessita18. El cost de la implantació 
d'un salari social o renda mínima d'integració a Balears, 
podria osciHar en una xifra aprop deis 2.500 milions de 
pessetes l'any 91, atenent estimacions basad es en dades que 

salen manejar eIs poes estudis realitza18 a nivell estatal. 

Cal tenir en compte que una política d'ingrés mínim 
familiar ha de contemplar persones en atur, sense presta
cions, pensionistes amb la nomina assistencial de la comu
nitat autonoma i beneficiaris de Lalismi, disminu'i18, quan 
els seus ingressos no superin les 22.100 pessetes anuals, i 
fins i tot, en una serie de números de pensionistes de la Se
guretat Social de I'Esta1 amb pensions mfnimes que no ar
ribin a la quantia de la renda mínima d'integració. Aques18 
pensionistes quedarien també incIosos en el camp de l'apli
cació del salari social, en tant que eIs tocaria rebre una 
aportació que completaria les seves actuals pensions. 

També com a exemple, que a finals del 91 el nombre 
de pensionistes de la comuni1at autonoma per al fons assis
tencial sera d'uns 6.000 aproximadament, deIs quals més de 
2.000 ho són per millaltia i també menors de 66 anys. 

Si aspira m que els ingressos familiars s'aproximin al 
sa1ari mínim interprofessional, quantitat mínima que s'ha 
de pretenir, sera n necessaris uns 50 milions de pessetes 
mensuals; 114 pagues superaran els 700 milions de pessetes 
només per a aquest tipus de pensionistes. 

Tampoc no s'ha tengut en compte un clleul de les im
portants despeses de gestió i de personal necessari, no no
més per a la tramita ció amb estudi de sol· licitud i conces
sions, sinó que, a més, en la part més important de la ges
tió, que ha de ser el seguiment de les activita18 d'integració 
o reinserció social, segons els casos, a fi de coordinar els di
versos organismes públies i empreses que serA necessari re
alitzar, tant en la formació com en l'ocupació, que és en de
finitiva el darrer fi que perseguim. 

També cal dir que altres comunita18 autonomes, com 
la d'Aragó, han fet un estudi previ a aquesta presa en consi
deració. Tenint en compte la part positiva d'aquesta presa 
en consideració i la part que hem de saber en quina situa
ció ens trobam, vull dir que nosaltres aprovarem la presa 
en consideració d'aquesta proposició de llei i esperam que 
amb les esmenes que es presentin la redacció definitiva si
gui l'adequada, per als que realment han de ser els benefi
ciaris a la nostra comunitat. Moltes grAcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT: 

Té la paraula, pel Grup Parlamentari CDS la Diputada 
Sra. Aleñar. 

LA SRA ALEÑAR 1 PUJADAS: 

Gracias, Sr. Presidente. Menos mal que va a haber 
unanimidad, después del repaso que nos ha dado el porta
voz del Gobierno o el portavoz del Grupo Popular que sus
tenta al Gobierno, es lo mismo, porque en los temas de sa
nidad, cuando queremos oír la voz del Gobierno, oimos al 
portavoz parlamentario y nos vale igual. Menos mal que va 
a haber unanimidad, porque con el repaso de la ley, creí 
que nos iban a votar en contra. 

¿Cuánto cuesta la puesta en marcha de esta ley? Pues 
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le diré que éste es uno de los motivos por el cual la ley ha 
estado hecha durante más de seis meses y hemos intentado 
saber la puesta en marcha, nos alegra saber que el Gobier
no lo sabe y que ha hecho sus cálculos, de 2.500 millones 
de pesetas en Baleares, pero creo que no, Sr. Conseller, no 
harán falta tantos. Según nos ha dado los datos la Sra. Di
putada, me parece que no son tantos. Esta era una de las 
razones por la que no presentábamos el texto, porque creí
amos, como ha dicho el representante del Grupo Naciona
lista i d'Esquerres, que con los datos que tiene el Gobierno, 
era él quien debía haber presentado o bien un ley o bien un 
decreto, pero en vista de que no lo hacía, en noviembre del 
año 90, el CDS se decidió a presentarla. 

He oído frases como, "salario social, una necesidad, 
por desgracia", "un deber de justicia", "derechos constitu
cionales de los más desfavorecidos", todo eso me alegra oir
lo ahora, en el mes de febrero del 91, cuando en el mes de 
diciembre del 90 hubo posibilidades de haber pensado lo 
mismo y haber aprobado una de las enmiendas presupues
tarias para haber tenido ya una dotación que cubriera la a
plicación de esta ley. 

Mire, Sra. Vidal, la estructura de la administración que 
sepa o que pueda controlar la aplicación de esta ley, y todo 
el resto de datos que me ha dado, lo mismo que algunos de 
los que el representante del Grupo Socialista pretende que 
incorporemos a esta ley, yo creo que deben ser objeto de 
un reglamento, la ley no puede desarrollar absolutamente 
todo lo que se ha dicho aqul, lo que sea de' modificar en es
ta ley se modificará vía enmiendas, pero hay muchas cosas 
que son objeto de un reglamento, no del mismo texto de la 
ley. 

Hablamos leído unas declaraciones del Sr. Conseller, 
hechas este verano, de que algunas comunidades ya tienen 
el salario social, y puede ser que nosotros al final 10 tendrí
amos que tener -dice- "pero yo creo que será de una forma 
demagógica". Yo creo que no hay demagogia en esto, Sr. 
Conseller, yo creo que es una realidad y hay que ir a por e
llo, pero de verdad, no con demagogia. 

Nada más, agradecer a los grupos parlamentarios el 
apoyo a pesar del anuncio de algunas enmiendas parciales. 
Gracias. 

EL SR. PRESIDENT: 

Acabat el debat, procedeix sotmetre al Plenari si pren 
o no en consideració la proposició de lIei. Sres. i Srs. Dipu
tats que votin a favor de la presa en consideració de la Pro
posició de Llei registrada amb el núm. 2845/90, presentada 
pel Grup Parlamentari CDS, relativa a renda mínima ga
rantida d'integració social, es valen posar drets? 

Vots en contra? Abstencions? 

Queda aprovada la presa en consideració per unanimi
tat de la Cambra. 

Sres. i Srs. Diputats s'aixeca la sessió. 

" 


