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EL SR. PRESIDENT:

Bones tardes, senyores i senyors diputats. Començam la
sessió d’avui i en primer lloc demanaria si es produeixen
substitucions?

LA SRA. TORRES I CABAÑERO:

Carolina Torres substitueix Aina Castillo.

LA SRA. SOLER I TORRES:

Sr. President, Catalina Soler substitueix Cristóbal Huguet.

EL SR. PRESIDENT:

Si no hi ha més substitucions, passarem a l’únic punt de
l’ordre del dia d’avui consistent en les proposicions no de llei
RGE núm. 8132/09 del Grup Parlamentari Mixt i BLOC, amb
el parer favorable de les diputades Sres. Esperança Marí i
Marián Suárez, i la RGE núm. 8133/09 del Grup Parlamentari
Mixt i BLOC, també amb el parer favorable de les diputades
Sres. Esperança Marí i Marián Suárez.

1) Proposició no de llei RGE núm. 8132/09, presentada
pels grups parlamentaris BLOC per Mallorca i PSM-Verds
i Mixt, relativa a regulació de la banca ètica.

Per tal de defensar la primera proposició no de llei RGE
núm. 8132/09 presentada pels grups parlamentaris BLOC per
Mallorca i PSM-Verds i Mixt, sobre regulació de la banca ètica,
intervé la diputada del Grup Parlamentari Mixt la Sra. Suárez
per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, senyores i
senyors diputats. Avui presentam una proposició no de llei
sobre la regulació de la banca ètica i la feim conjuntament el
Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-Verds i les
diputades d’Eivissa pel Canvi.

Voldríem començar amb una definició del que entenem per
banca ètica o del que s’entén per banca ètica, i per això faríem
servir les paraules del Sr. Jordi Marí, que és el director de
FETS, organització catalana anomenada Finançament Ètic i
Solidari. Es defineix la banca ètica com aquella que persegueix
la maximització del benefici social en comptes de l’econòmic
i és el resultat de l’aplicació de criteris ètics de l’estalvi.
Nosaltres pensam que es pot establir una relació ètica amb els
diners, en el cas per exemple de la relació amb el consum, un
exemple de la relació ètica podria ser el comerç just, fa temps
ja vàrem veure una proposició al respecte; i un altre exemple de
relació ètica amb els diners, en aquest cas pel que fa a l’estalvi,
seria la banca ètica.

La banca ètica és a més una banca que està especialitzada en
línies de finançament que estan relacionades amb el comerç
just, les iniciatives socioculturals, projectes mediambientals i el
seu objectiu prioritari no és el creixement per damunt de tot ni
l’obtenció dels màxims beneficis, tracta sobretot de maximitzar
els beneficis socials. Una característica afegida a la banca ètica

és la informació transparent de les inversions que fa enfront de
l’opacitat que caracteritza una bona part de la banca tradicional.

La banca ètica tant a Espanya com a les Illes Balears té una
implantació relativament recent. Són sobretot banques
procedents d’Europa, és el cas de la banca italiana Fiare, o
Triodos Bank, que és una banca de procedència holandesa, les
que s’han establert en aquest cas a l’Estat espanyol. A Balears
no podem parlar pròpiament de banca ètica, però sí existeixen
alguns bancs que tenen alguns productes financers que es poden
qualificar com a tals i seria el cas de Caixa Colonya. Un dels
problemes que té la banca ètica per a la seva implantació és que
no figuren com a tal, amb aquest nom propi, a la legislació
estatal espanyola i, per tant, no estan regulades de forma
diferenciada. 

Quina és la raó de per què presentam aquesta proposició no
de llei? Bé, nosaltres pensam que es podria presentar en
qualsevol moment, té sentit, no existeix una regulació particular
per a aquest tipus de banca ètica, però pensam que en el moment
en què estam vivint diríem que cobra una especial rellevància.
Especial rellevància perquè com tothom sap, estam en aquesta
situació de crisi econòmica, una crisi que està molt lligada al
colAlapse d’una bona part del sistema financer internacional,
derivat de les males pràctiques.

En segon lloc, aquesta proposició encaixa perfectament en
un procés en què tant per part dels governs, com per part de la
societat, s’estan assumint els conceptes bàsics com és el cas de
la responsabilitat social corporativa o el cas de la inversió social
responsable. D’altra banda, nosaltres pensam que de la mateixa
manera que els governs de ls diferents estats no tenen cap
problema per injectar importants quantitats de diners a la banca
tradicional, pensam que no és demanar molt que existeixin una
sèrie de mitjans reguladors per potenciar la banca ètica.

Una raó afegida seria la necessitat de recuperar la confiança.
Nosaltres pensam que la confiança és clau, jo crec que és una
cosa admesa per tothom, és clau per sortir d’aquesta crisi, i la
banca ètica podria suposar una important contribució. De fet,
estam veient com importants bancs que enquadrarien dins allò
que és la banca tradicional, estan sent fins i tot intervinguts per
part dels diferents governs. Recentment llegia una afirmació que
feia el Sr. Marí, director de FETS, que crec que és molt
expressiva i que resumeix en bona part això que estic dient. Ell
deia textualment: “La pregunta que ens hauríem de fer no és si
la banca ètica ens ofereix prou garanties econòmiques per
treballar-hi, la pregunta és si la banca tradicional encara ens
ofereix garanties econòmiques, morals i socials per continuar-hi
treballant”.

En conseqüència i atesos tots aquests arguments, presentam
aquesta proposició no de llei i com diu concretament el text: “El
Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a
potenciar i desenvolupar la banca ètica mitjançant la creació
d’un marc legislatiu adequat”. 
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Per tot això, demanam als diferents grups parlamentaris que
donin suport a aquesta proposició. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Passarem ara al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Socialista té la paraula
la Sra. Mercadal per un temps de deu minuts.

LA SRA. MERCADAL I MERCADAL:

Gràcies, Sr. President. Vull dir en primer lloc que el meu
grup està completament d’acord amb l’encapçalament de
l’exposició de motius dels proposants d’aquesta iniciativa
parlamentària, en el sentit que han estat bàsicament les males
pràctiques del sistema financer internacional les causants d’una
bona part de l’actual crisi econòmica. Parlam de les hipoteques
sub prime, que si l’any 2002 representaven un 7% del volum
total de crèdits d’entitats financeres en els Estats Units, l’any
2007 ja representaven un 12,5%; parlam de personatges nefastos
per a la humanitat, com Bernard Madoff, culpable d’un frau
financer superior als 50.000 milions de dòlars; parlam de gran
quantitat de persones sense escrúpols, capaços de moure’s dins
d’un laberint de males pràctiques.

Però, afortunadament, molt abans d’aquests escàndols, unes
altres persones ja s’havien decantant cap a altres iniciatives.
M’estic referint a la banca ètica. I un tema molt lligat al que
avui ens ocupa, ja n’havíem parlat en el plenari d’aquest
parlament i el meu grup va ser l’impulsor d’aquesta iniciativa i
va rebre amb molta satisfacció el suport unànime, en concret
proposàvem que es donés suport a la potenciació de la
responsabilitat social corporativa, és a dir, a una visió ètica de
les empreses.

Aquí s’ha fet referència al Banc Fiare, el Triodos Bank i
algun altre que estan donant les seves primeres passes en el
nostre país. A mi m’agradaria dir que podem estar orgullosos
d’una institució molt més propera, concretament mallorquina i
més concretament de Pollença, ja que va ser l’any 1880, fa quasi
130 anys, quan Guillem Cifre de Colonya, rompent motlles, va
dur endavant dues iniciatives modèliques: una dins l’àmbit de
l’educació, fundant la Institució Lliure d’Ensenyament, que
impartia classes mixtes, amb mètodes trencadors, amb una
formació laica; i d’altra banda amb la creació d’una caixa
d’estalvis, que no tenia en un principi altra finalitat que ser
alternativa a la usura, pràctica completament habitual en aquella
època. 

Aquesta institució a la qual m’he referit, Colonya Caixa
Pollença és avui en dia model d’estalvi ètic. La seva política
consisteix que els clients donen voluntàriament el 50% dels
interessos per a intervencions programades per l’entitat, i a més,
un percentatge del capital captat és destinat a inversions de
caràcter social. L’he posat com a exemple perquè és molt proper
i molt conegut per a molts de nosaltres.

Els proposants d’aquesta iniciativa parlamentària manifesten
la importància de la recuperació de la confiança en les entitats
financeres com a factor clau per sortir de la crisi, fet indubtable,
i la necessitat d’una regulació legal de la banca ètica,
diferenciada de la banca tradicional. En aquest sentit recordarem
que a Londres el mes d’abril passat, sis organitzacions

dedicades al foment de la banca ètica reclamaren als governs del
G-20, l’adopció de mesures per a la incorporació de criteris de
responsabilitat social corporativa en el nou funcionament
econòmic mundial. 

Dins d’aquest context i amb la impressió positiva que alguna
cosa s’està movent, donarem suport a aquesta iniciativa de les
dues diputades del Grup Mixt, conjuntament amb el BLOC i
PSM, amb la confiança que un marc legislatiu específic per a la
banca ètica pugui resultar en una major conscienciació envers
bones pràctiques i responsabilitat social en general.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Diputada. Per part del Grup Parlamentari
Popular té la paraula el Sr. Serra per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Ens trobam davant d’un tema que
hem de situar abans de les darreres pràctiques, anomenades
males pràctiques, de l’àmbit financer. Hem de situar la banca
ètica com un producte que venia precisament recomanat en
aquella època per l’Agència d’Avaluació de Riscos, que deia
que s’havia de propiciar i caminar cap a la inversió en aquells
àmbits on s’entenia que hi havia una ètica establerta, una forma
ètica de gestionar aquells fons. Aquells fons eren transparents
i es podia constatar i a més, estaven allunyats de qualsevol
pràctica ilAlícita, entenent com aquelles que no estaven
aprovades per la pràctica habitual de molts de bancs i que
efectivament es corresponien amb una certa manca de
transparència.

Això que va néixer des de l’àmbit de l’avaluació de riscos i
que va néixer des de l’àmbit de la voluntat també d’evitar
aquests riscos de les entitats financeres i donar una major
confiança a tots i cada un d’aquells usuaris de la banca que
buscaven això, recursos que fessin possible en el seu moment
apostar per aquesta manca de riscos, també va generar una
expectativa de tots aquells que buscaven la manera de contribuir
a la societat amb una part d’aquells ingressos que poguessin
tenir i de l’ús que se’n pogués fer dins l’àmbit financer.

Per tant, jo sí separaria una qüestió de l’altra, separaria que
això sigui una reacció de les males pràctiques actuals del
sistema financer i ho situaria com una esperançadora bona
voluntat de la societat, amb una capacitat de generar recursos,
de generar sistemes, de generar solucions per fer més viables
tots aquells sistemes socials que fan possible protegir més
l’entorn d’aquelles persones més desvalgudes de la nostra
societat i sobretot aquella idea de la responsabilitat social
corporativa i que en definitiva va encaminada a donar a la
societat una part del que reben les empreses i les entitats. 
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En definitiva, jo crec que podem estar d’enhorabona quan
veim entitats com Caixa Colonya que efectivament va ser
pionera a les nostres illes amb la implantació d’aquest tipus de
fons, d’aquests tipus de productes, tenen l’específica voluntat de
retornar aquesta part a la seva societat.

Cal dir també que això no és un element específicament nou.
Tampoc no m’agradaria que es demonitzàs l’àmbit financer en
general, donat que les caixes precisament tenen un
funcionament estrictament transparent, veim a les caixes
consells socials que vetllen pel bon funcionament d’aquestes
caixes i també dins les qüestions que s’avaluen en el seu
funcionament, s’avalua des de fa molts d’anys on s’inverteixen
els doblers de cadascuna d’aquestes entitats financeres, com es
gestionen i, sense dubte, quin retorn hi ha la societat a través de
les obres socials i culturals ja existents des de fa un grapat
d’anys.

Per tant, diguem que hi ha dues qüestions fonamentals, estar
esperançats que la societat ha estat capaç, per iniciativa pròpia
i no com a reacció a una problemàtica existent avui a l’àmbit
financer, ha estat capaç de buscar solucions i formes de
reinvertir en la societat i de retornar a la societat una part d’allò
que té, d’allò que genera el sistema financer; i per altra banda,
reconèixer la feina d’aquells que tal vegada avui no estan dins
l’àmbit dels productes financers des del punt de vista ètic, però
que han fet una tasca social que sí està molt a prop d’aquestes
qüestions.

Per últim, el Partit Popular també donarà suport a aquesta
proposició no de llei que entenem que contribueix en definitiva
també que es reguli aquesta qüestió de forma específica, tal
vegada fins i tot que s’ampliïn qüestions que avui per avui no
estan del tot reconegudes i que en el fons no deixa de ser un
camí cap al reconeixement a aquells que han portat a terme
aquestes iniciatives, reconeixement cap a aquells que han pres
el camí de la gestió ètica dins l’àmbit financer i, sense cap
dubte, això contribuirà a un millor funcionament en general de
l’àmbit financer, tenint en compte que avui per avui un 20%
dels rendiments que es poden produir a la borsa ja estan
relacionats amb fons que tenen una exigència d’avaluació de
riscs i una exigència de gestió ètica important, i que, per tant,
fan possible que aspirem a tenir cada dia un sistema financer
més viable, un sistema financer més fiable i també que ens
reconforti com a persones que entenem i coneixem les
problemàtiques socials que hi ha a la societat.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Serra. Vol fer ús la proposant? Té la paraula la
Sra. Suárez per un temps de cinc minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President. Molt breument, en primer lloc per
agrair el vot favorable de tots els grups. I en segon lloc per fer
uns matisos a algunes de les afirmacions que ha fet el Sr. Serra.
Tal vegada jo m’he expressat malament a l’hora de proposar
aquesta iniciativa, jo no he volgut dir que la banca ètica hagi
estat una reacció a la situació de crisi actual, la banca ètica
existeix des de fa temps, però sí pensam que la situació de crisi

econòmica actual és el moment oportú per posar els mitjans
perquè s’impulsi aquesta banca ètica, perquè pugui ser
coneguda i perquè es donin facilitats als ciutadans i a les
ciutadanes per poder accedir-hi.

Una segona consideració en relació amb el tema de les
caixes. Jo he de posar algun emperò respecte a la transparència
de les caixes, prova d’això són les lluites de poder que a moltes
comunitats autònomes es donen al respecte i no crec que això
sigui una cosa gratuïta, sinó per alguna raó econòmica i de
manca de transparència hi ha al darrera. I també respecte de les
caixes, no hem d’oblidar que la obra social de les caixes, que
efectivament inverteixen en qüestions de tipus socials, ho fan
sempre sobre els beneficis que tenen, sobre una part dels
beneficis que tenen les caixes. No així la banca ètica, que té
aquest objectiu de forma total sobre el conjunt del seu capital.

En definitiva, torn a agrair les argumentacions i el vot
favorable i tant de bo que a partir d’iniciatives com aquestes, els
conceptes de banca i d’ètica deixin de ser una contradicció en
els termes i efectivament, la major part de la societat apliqui
criteris ètics a l’estalvi.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Aquesta presidència entén que aquesta
proposició no de llei pot quedar aprovada per assentiment? Sí.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8133/09, presentada
pels grups parlamentaris BLOC per Mallorca i PSM-Verds
i Mixt, relativa a complement del fons de la renda mínima
d'inserció.

Idò passarem, si els pareix bé, al debat de la següent
proposició no de llei, la RGE núm. 8133/09 presentada pels
grups parlamentaris BLOC per Mallorca i PSM-Verds i Mixt
sobre el compliment del fons de la renda mínima s’inserció. Per
defensar aquesta proposició no de llei intervé la diputada del
Grup Mixt, Sra. Suárez, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Aquesta
és una segona proposició que també presentam conjuntament el
Grup Parlamentari BLOC i PSM-Verds i les diputades d’Eivissa
pel Canvi.

Volem contextualitzar aquesta proposició també en l’àmbit
de la crisi econòmica que estam vivint i sobretot en el seu
vessant social que suposa que milers de persones estiguin
obligades a anar a l’atur, per tant, a rebre, en el cas que sigui
possible una sèrie de prestacions, però aquestes prestacions són
limitades en el temps i s’estan donant situacions de
vulnerabilitat social molt importants, que durant un temps
estaven prou restringides a només petits sectors socials i ara,
malauradament, s’estenen de forma preocupant.
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També volem contextualitzar aquesta proposició en les
mesures extraordinàries que es prenen per diferents institucions.
L’altre dia, després del debat sobre economia que vàrem viure
aquí, al ple del Parlament, una de les conclusions va ser la
decisió de dedicar una partida extraordinària de 85 milions
d’euros a polítiques socials, i entre elles es va anunciar que una
part podria anar destinada a aquelles persones que es troben en
una situació d’atur i que no tenen cap prestació per cobrar.

Un segon element també. Al recent debat de l’estat espanyol
també es va aprovar una proposta de resolució que no coneixem
el detall de la lletra, però pel que hem pogut llegir també apunta
en aquesta mateixa línia d’augmentar els fons dedicats a
persones que es troben en situació de dificultat econòmica i
sense cap tipus de prestació. Per tant des del nostre grup volem
d’alguna manera fer una aportació en aquest sentit.

Suposam que tots els diputats coneixen el que és la renda
mínima d’inserció. Resulta interessant recordar que les Illes
Balears va ser la comunitat autònoma que més tard es va
incorporar a l’oferiment d’aquesta renda mínima d’inserció. Ho
va fer l’any 2001, durant l’època del primer pacte progressista,
quan hi havia comunitats autònomes que ja ho feien des de sis
anys abans, com és el cas d’Euskadi, que va ser la primera
comunitat que ho va fer. 

Aquesta renda mínima d’inserció té, diríem, dos eixos que
són complementaris. D’una banda aquesta renda mínima
d’inserció és una prestació econòmica que va destinada a cobrir
les despeses bàsiques de supervivència, però lligat a això va el
compromís del que rep aquesta prestació d’incorporar-se, de
formar part de plans d’inserció o reinserció social i laboral, amb
l’objectiu darrer d’incorporar-se al mercat laboral. Nosaltres
pensam que aquesta visió complementària és molt important
perquè per assegurar la cohesió social és necessària la inserció
laboral; és a dir, una eina bàsica de poder estar inserit dins la
societat és tenir una feina, i per aconseguir això és bàsica la
formació, i tot això s’ha d’aconseguir tenint cobertes les
necessitats bàsiques de supervivència. 

Aquestes rendes mínimes d’inserció estan gestionades pels
consells insulars i els fons provenen de dues vies: via
pressupostària de la comunitat i també vies pròpies
pressupostàries dels consells insulars. 

Quan nosaltres vàrem decidir presentar aquesta proposició
va ser arran d’unes notícies que varen sortir..., o d’un informe
que va fer l’Observatori Social de les Illes Balears, un
observatori que està funcionant des de fa uns mesos d’aquesta
legislatura, i van fer un estudi que es titulava Renda mínima
d’inserció i gestió del risc social; també es va fer públic un
altre informe, en aquest cas de l’Observatori de la Crisi del
Consell de Mallorca, i ambdós informes donaven llum sobre
aquest tema, que pensam que s’ha de fer una reflexió. 

Bàsicament hi ha tres missatges que són comuns en aquests
informes. En primer lloc, que durant l’any 2008, que podríem
qualificar que és el primer any de crisi, s’ha observat un
augment molt important de la petició, de la solAlicitud de la
renda mínima d’inserció; la mitjana a Balears respecte a l’any
anterior és d’un 16%, però ens trobam que per exemple a l’illa
d’Eivissa aquest percentatge puja a un 35%. Segona conclusió
d’aquests informes és que, mentre que els anys anteriors la
petició d’aquestes rendes mínimes d’inserció començaven
normalment després de la temporada turística, i fins i tot diríem
en l’època més baixa de l’any des del punt de vista del turisme,
ara aquest augment s’està produint de manera contínua; això vol
dir que ja no es tracta simplement de persones que acaben la
temporada, cobren la prestació, es queden sense prestació i
acudeixen a aquesta nova fórmula, sinó que al llarg de l’any
estan produint-se aquests augments de solAlicitud d’aquesta
renda mínima. 

I arribat això, la tercera conclusió que també pensam que
s’ha de tenir molt en compte és el perfil de persones que estan
acudint a demanar aquesta prestació: són persones que des de
l’Observatori qualifiquen de població normalitzada, és a dir, que
està canviant qui demana aquesta prestació, estam passant d’un
perfil que eren fonamentalment dones immigrants d’entre 20 i
38 anys, i després a més grups de majors de 55 anys; també hi
ha un grup important de persones separades i també fadrines.
D’això que era, diríem, el perfil típic ara s’està produint un
accés diríem generalitzat de persones..., per exemple, s’està
donant el cas d’una disminució important de la població
immigrant i passa a ser població autòctona; està canviant també
el perfil de dones, en aquest cas amb un augment important del
nombre d’homes. I també una altra dada important és que s’està
produint una reducció en l’edat de les persones que demanen
aquesta prestació. 

Tot això des de l’Observatori es planteja com una sèrie de
vies de canvi que han de ser observades, que s’hi ha de prestar
molta atenció i que pensam que al llarg del 2009 serà molt
interessant veure també com evoluciona aquesta qüestió.

Vist tot això nosaltres el que hem pensat és que amb aquesta
proposició volem que, atès que ja per part dels consells insulars,
per part del Govern de la comunitat s’està fent, i hi ha plans per
fer-ho, un esforç pressupostari important per cobrir aquest
augment de les peticions de renda mínima d’inserció, demanam
també al Govern de l’Estat que faci exactament el mateix.
Nosaltres ho formulant com demanant un fons d’urgència
destinat a les comunitats autònomes perquè puguin fer front a la
creixent demanda de les rendes mínimes d’inserció; els
denominam fons, podrien ser partides, podria ser la forma que
es consideràs oportuna, no volem entrar en quina manera s’han
de vehicular aquests fons, però en qualsevol cas és important
que el Govern de l’Estat, de la mateixa manera que pren
mesures en els diferents sectors econòmics, també dediqui a les
comunitats autònomes més diners.

I una darrera observació: feim això..., voldríem que hi
hagués ja un nou sistema de finançament que asseguràs
d’alguna manera que això seria fàcilment cobert per la
comunitat autònoma. Com que això no acaba d’arribar i tampoc
no sabem en quines condicions arribarà aquest nou finançament,
pensam que fa falta una mesura extraordinària d’aquest tipus.
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Per tot això demanam als diferents grups parlamentaris que
ens donin suport. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula el Sr. Coll per un temps de deu minuts.

EL SR. COLL I CANYELLES:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquest grup parlamentari
donarà suport a una iniciativa que entenem que és presentada
per generar o fiançar l’autonomia a determinats colAlectius. 

La renda mínima d’inserció és definida com una acció de
solidaritat de caràcter universal per a tots aquells ciutadans i
totes aquelles ciutadanes que tenguin greus dificultats
econòmiques i socials. Aquesta acció s’executa amb el propòsit
d’atendre les necessitats bàsiques dels colAlectius més
vulnerables per viure en societat amb els recursos convenients,
per així afavorir la seva inserció o reinserció social o laboral.

Com anuncia l’exposició de motius de la proposició no de
llei, són els consells insulars que tenen entre les seves
competències la gestió de la renda mínima d’inserció, tant en la
seva vessant econòmica com en la seva vessant tècnica,
fonamentalment en coordinació amb els serveis d’ocupació
locals. Aquesta mesures pretén assolir l’objectiu de garantir
aquests ingressos mínims d’aquells nuclis familiars que es
troben en situació de vulnerabilitat perquè puguin cobrir, per
una banda, les seves despeses vitals bàsiques, així com facilitar
l’accés d’aquests colAlectius a allò que entenem com el mercat
laboral normalitzat, i d’aquesta manera millorar les condicions
de vida d’aquestes persones. En definitiva la renda mínima
d’inversió pretén que tots puguem gaudir dels nivells de vida,
dels nivells de benestar assolits per la gran majoria de la
societat. Per tant necessàriament aquesta mesura ha de potenciar
la inserció social d’aquestes persones com a mesura
d’apoderament i com a mesura d’estabilitat personal i social.
Per tant des del primer moment s’ha contemplat com a
imprescindible executar accions informatives, accions
d’orientació, de formació o d’acompanyament laboral. 

Nosaltres creim que l’èxit de la renda mínima d’inserció
dependrà bàsicament de tres coses: una, dels fons disponibles;
de la xarxa d’entitats socials que els consells puguin configurar;
i de la fortalesa de les infraestructures municipals en orientació
i en ocupació. I sens dubte aquesta tasca correspon a
l’Administració pública, la tasca de fer feina per promoure
accions per a la integració sociolaboral d’aquells colAlectius que
es troben en aquest tipus de risc i que necessiten un suport
important per aconseguir aquesta integració.

És cert que aquestes tan sols són possibles gràcies a la feina
en comú, la feina en xarxa de diverses administracions que
cofinancen i que gestionen aquests projectes. Els ajuntaments
els gestionen directament de manera coordinada amb els
consells, però en un moment d’especial vulnerabilitat aquestes
ajudes per part d’altres administracions es fan més necessàries
que mai. En aquest sentit nosaltres aplaudim la iniciativa de la
Conselleria d’Afers Socials de posar a disposició dels
ajuntaments els ajuts econòmics d’urgència social de manera

complementària a les rendes mínimes d’inserció i motivats per
la reducció dels ingressos de determinades famílies. 

Iniciatives d’aquest tipus són imprescindibles des del nostre
punt de vista, i per això consideram adient solAlicitar aquest
suport extra a l’Estat, donada la conjuntura actual, ja sigui
derivat a les comunitats autònomes o sigui gestionat directament
amb els ajuntaments, com s’ha fet per exemple en el cas del
fons estatal d’inversió local, que al final, com comentàvem, són
els que han de gestionar les situacions derivades de l’exclusió
social dia a dia.

Res més. Reiteram el nostre vot a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Coll. Per part del Grup Parlamentari Popular té
la paraula el Sr. Serra per un temps de deu minuts.

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. No reiteraré molts dels arguments
esmentats pels meus antecessors en l’ús de la paraula, però
sobretot en el que fa referència al marc en què es porta a terme
aquesta proposta, un marc en el quals evidentment la situació
econòmica fa que hi hagi un atur històric a la nostra comunitat
autònoma, diria jo històric, també, perquè estam per damunt
dels índexs del que estam acostumats, també, comparativament
amb la resta de comunitats autònomes del nostre mateix estat,
i dins Europa Espanya és el que genera més atur en aquest
moment a tota Europa.

Per tant la situació és dramàtica i hem de pensar com atendre
globalment aquest públic. Avui per avui proposar l’ampliació o
en aquest cas la captació de fons per part de l’Estat de la renda
mínima d’inserció entenem que té sentit, entenem que té sentit
perquè ha de fer possible garantir uns recursos que a la nostra
comunitat autònoma s’han de donar i es donen de manera
ilAlimitada. La renda mínima d’inserció, si té alguna virtut també
important, és que és un crèdit normalment disponible dins el
pressupost, ampliable fins que arriba al cent per cent de la
població solAlicitant, que quadra amb el règim establert i amb les
normes establertes per ser-ne usuari. 

Si bé també cal destacar dues altres qüestions. La important
ampliació quant al nombre de persones, l’augment de
solAlicituds que han reclamat i han demanat la renda mínima
d’inserció en un 44% a Mallorca, que és ben important, entenem
que ve per dues vies; la primera, pel fracàs manifest de les altres
ajudes establertes pel Govern de les Illes Balears. El fet que
s’estigui solAlicitant la renda mínima d’inserció per part de
persones normalitzades, que s’entenen com a normalitzades
amb l’argot propi de la renda mínima d’inserció, no diu altra
cosa que l’esgotament de les altres prestacions i que altres
ajudes establertes pel Govern no han arribat com es volia vendre
o es volia dir. Així esmentam concretament l’ajuda dels 3.000
euros de la Conselleria d’Afers Socials, Promoció i Immigració,
la famosa ajuda dels 3.000 euros que mai no han estat 3.000
euros per a ningú i que varen crear una expectativa important
l’any passat que no s’ha complit enguany. Això generaria tot un
debat que entenc que vull evitar als diputats presents en aquesta
cambra i que serà motiu de debat en altres ocasions, però que
sense cap dubte posa en evidència que s’ha generat una
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expectativa importantíssima que han hagut de solucionar els
ajuntaments, que es va dir que seria el Govern el que avançaria
els doblers i al final qui ha pagat l’ajuda són els ajuntaments, la
qual cosa és certament curiosa.

Assistíem a aquest espectacle acompanyat d’un altre, i és
que la Conselleria de Treball treia ajudes diferents per al mateix
colAlectiu, també el colAlectiu normalitzat que quedava sense cap
tipus d’ajuda ni prestació per part dels serveis d’ocupació de les
Illes Balears i que a través de la Conselleria de Treball, per cert
l’òrgan més idoni per arribar a aquest perfil a través de les
oficines d’ocupació, treia unes altres ajudes que també han estat
arribant a la població precisament d’aquest perfil.

El fet que hi hagi aquest 44% d’augment de la renda mínima
d’inserció vol dir que hi ha hagut gent que no ha arribat ni a
unes ajudes ni a les altres i que en alguns casos ni les han
conegudes. Estic convençut que si tenguéssim oportunitat de fer
una enquesta que no surt a l’estudi esmentat anteriorment de
quanta gent acudeix a la renda mínima d’inserció sense conèixer
altres tipus de suport, veuríem i demostraríem clarament que no
hi ha hagut aquest coneixement d’aquestes altres ajudes, i per
tant constatam el fracàs d’aquestes altres ajudes
complementàries.

Per altra banda també l’augment de dones, del sector femení,
a la renda mínima d’inserció denota una altra qüestió, que és
que dins la parella, aquelles parelles on feia feina una de les
dues persones, en un moment donat la persona que feia feina
queda sense ocupació i l’altra persona emprèn la voluntat
d’arribar a tants ajuts com sigui possible per complementar la
renda familiar, i per tant es converteixen en demandants de la
renda mínima d’inserció, la qual cosa ens aboca a un altre fracàs
més, que és que no hem atès una circumstància específica de
l’àmbit femení que jo crec que també mereix tota la seva
atenció.

Per altra banda jo sí volia esmentat una altra qüestió més
afegida a les reflexions, jo crec que amb bon encert, que ha fet
la proposant d’aquesta proposició no de llei, que és que la renda
mínima d’inserció avui per avui està arribant a un públic de
persones que són usuàries d’aquesta renda mínima d’inserció
però que no s’adiuen del tot amb els criteris pels quals es va
crear. Vull dir que hi ha un perfil d’usuari de la renda mínima
d’inserció que avui per avui no és inserible laboralment i que de
manera subsidiària, entenent que no hi ha altre recurs
disponible, es recorre per part dels serveis socials a la renda
mínima d’inserció per buscar algun tipus de suport per procurar
la subsistència d’aquestes persones amb la consciència que
aquestes persones no són inseribles laboralment.

Per tant entenem que quan parlam de renda mínima
d’inserció hi ha dues, fins i tot tres, grans qüestions a portar a
terme. La primera, que aquelles ajudes adreçades a les persones
que estan en situació de feina normalitzada funcionin; no han
funcionat, desgraciadament, ho hem d’apuntar perquè crec que
és bo apuntar-ho però sense cap dubte amb l’esperit de millora
i que sigui possible millorar-ho i portar-ho a terme en el futur.
I per l’altre costat també hi ha una feina important a fer quant a
les persones que no s’adiuen amb els criteris de la renda mínima
d’inserció, que potser fa uns anys ho eren i que avui no ho són;
què hem de fer amb aquest colAlectiu i quines reflexions
específiques, quines accions específiques vull dir, hem de fer

perquè aquest colAlectiu tengui el seu tractament ad hoc, com
pertoca?, entenent quines són les seves circumstàncies, sense
cap dubte fora del mercat laboral comú, com se sol dir, i amb
una atenció que avui per avui no es té, desgraciadament, i que
sense cap dubte s’ha de portar a terme.

A l’anterior legislatura l’opció que es prengué abans de
començar aquesta reflexió que deim, i aquest és el camí que
havíem marcat per començar-hi a fer feina fins i tot amb els
mateixos colAlectius socials, va ser l’ampliació de la renda
mínima d’inserció per primera vegada en un 20% extra per part
del Consell Insular de Mallorca, en aquest cas per l’Institut de
Serveis Socials i Esportius de Mallorca. Per tant podem dir que,
conscients que les institucions locals han fet tot l’esforç que
pertoca i fins allà on poden arribar, és imprescindible que es
reclami també la participació per part de l’Estat en aquesta
renda mínima d’inserció amb els fons necessaris per assegurar
aquesta ajuda que ja dic que avui per avui no té límit i que ha
d’arribar a tantes persones com ho reclamin.

Dit tot això, que són moltes reflexions i que donaria peu a
parlar-ne molt més extensament i no ho faré, amb la cara de
preocupació de tots els presents que veig després de les meves
paraules, vull dir que crec que és necessari afegir, i faig la
proposta específica d’addició, un punt més a aquesta proposició
no de llei que digui concretament, si té l’aprovació dels
presents, afegir un segon punt que digui “la promoció d’un
programa específic entre comunitat autònoma de les Illes
Balears i Estat per a aquelles persones actualment beneficiàries
de la renda mínima d’inserció i que pateixen incapacitats
socials, públiques o..., perdó, psíquiques o físiques per a la seva
incorporació a l’activitat laboral normalitzada”.

En definitiva el que estam intentant proposar en aquest sentit
és no només buscar la suficiència econòmica per poder arribar
a tothom que ho hagi de menester, sinó que s’ha de diferenciar,
crec que aprofitant aquesta oportunitat que ens dóna aquesta
proposició no de llei, aquelles persones que realment s’adiuen
amb els aspectes fonamentals pels quals es va crear la renda
mínima d’inserció, i que tot l’èmfasi vagi adreçat a buscar
solucions per a aquelles persones que sí que són inseribles
laboralment, i treure d’aquest fons i creant-ne potser un altre
diferenciat i específic per a aquelles persones que estan dins
aquest sistema de renda mínima d’inserció que no permeten la
rotació dins aquest fons de renda mínima d’inserció i que per
tant hagin de menester un tractament específic. Demanam el
suport per part de la proposant a aquesta esmena, o aquesta
esmena d’addició, i donarem suport en tot cas a la proposta
presentada, ja que entenem que és positiva i dóna suport i ajuda
perquè les nostres illes tenguin les màximes solucions per a
aquells que més ho han de menester.

Gràcies, Sr. President.
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EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Serra. Vol fer ús de la paraula la portaveu
proposant? Té la paraula la Sra. Suárez per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sr. President. Primer voldria contestar als grups
que han intervingut i després demanaria cinc minuts d’aturada
per comentar, sobretot amb l’altre grup proposant, aquesta
esmena que ha presentat el Sr. Serra.

En primer lloc vull agrair les intervencions i el vot favorable
dels diferents grups. Coincideixo amb vostè, Sr. Coll, aquests
tres elements bàsics que ha assenyalat perquè funcioni aquesta
renda mínima d’inserció. Efectivament, han d’existir fons
suficients i hi ha d’haver una xarxa d’entitats socials que
afavoreixin els processos d’inserció sociolaboral i efectivament,
és fonamental l’agilitat de les administracions i la colAlaboració
entre les administracions. 

Afegiria també -i això ja seria una cosa que ha comentat el
Sr. Serra- que, a més això està recollit a l’estudi que ha fet
l’observatori, aquesta renda mínima d’inserció ara mateix està
regulada per un decret, un decret que es va fer el 2001. A la
majoria de les comunitats autònomes està regulat per una llei i
el fet que queden buits que no estan coberts per aquest decret
per tant, segurament seria necessari elaborar una llei més
completa que intentàs esmenar moltes de les errades i moltes de
les febleses que té ara mateix l’aplicació de la renda mínima
d’inserció. 

El Sr. Serra ha parlat dels colAlectius de, diríem no
inseribles, és a dir, persones que reben aquesta renda mínima
d’inserció i que no aconsegueixen incorporar-se al mercat
laboral. Això és cert, està a més recollit a l’estudi i a més, hi ha
també un altre colAlectiu que també és molt important i és el de
majors de 65 anys, resulta que trobam que hi ha persones que no
estan en vida activa, és a dir que ja estan jubilades i que són
objecte d’aquest tipus de prestació. Això, juntament amb altres
problemes que ara mateix té l’aplicació d’aquesta renda mínima
d’inserció, es podria segurament solucionar amb l’elaboració
d’una llei més completa.

No puc estar d’acord, Sr. Serra, amb la valoració que fa de
l’augment..., del cobrament de... o de la demanda de peticions.
Ha esmentat el Consell de Mallorca, 44%, al Consell d’Eivissa
també s’ha produït un augment molt considerable en els primers
mesos del 2008. Les dades que he donat eren del 2008 respecte
al 2007, però tinc la sensació que aquesta, sensació no, tinc la
seguretat que aquesta interpretació que fa és una interpretació
absolutament parcial, interessada perquè està tan manca
d’arguments com hi podria estar una altra. És a dir, aprofitar
aquest augment de peticionaris de rendes mínimes per dir que
no han funcionat les mesures que s’han posat en marxa és, com
a mínim, gratuït. A més, una matisació important, ha parlat de
les ajudes dels 3.000 euros que es varen prometre, ha aprofitat
per criticar-les, li vull recordar -i a més se’n va parlar a aquesta
comissió- que aquestes ajudes de 3.000 euros sempre, sempre
sabíem que era un màxim de 3.000 euros i que en cap moment
no es va obrir una falsa expectativa, sinó que quan s’han
demanat han estat concedides.

Sí que coincidiria i vostè no ho ha dit directament, però sí
coincidiria -i també té a veure amb una cosa, una qüestió que ha
comentat el Sr. Coll- que efectivament l’Administració ha de
posar el màxim d’esforç a ser capaç de comunicar totes aquelles
mesures que posa en marxa i que és cert que moltes vegades és
possible que no arribin al conjunt de la societat totes les mesures
d’ajuda que es posen en marxa, però insisteixo, atribuir aquest
augment, a part de parcial i interessat, crec que és també
desconèixer o voler desconèixer quina és la realitat i els
problemes que tenim.

També, Sr. Serra, tot i agraint -insisteixo- el seu vot
favorable, li faré una crítica. Vostès avui voten a favor d’això,
però li recordaré que aquesta proposta de resolució que ahir va
ser aprovada al Parlament espanyol en què es demanava ampliar
el fons per cobrir les prestacions de persones que ara mateix no
reben cap altre ingrés, vostès la varen votar en contra. Ja està bé
-ja està bé que actuïn d’una manera diferent aquí, però cal
realçar també aquesta contradicció, ha estat així, no tenc interès
tampoc a dir una cosa que no és veritat.

Ara, dit tot això, li agrairia, Sr. President, si ens donàs cinc
minuts de recés per parlar sobre l’esmena que ens ha ofert el
Partit Popular. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Sí, Sra. Suárez, aquesta presidència entén que per arribar a
una proposta d’acord, si s’hi arriba, ... farem un recés de cinc
minuts i després reiniciarem la comissió.

EL SR. PRESIDENT:

Senyores diputades, senyors diputats, reiniciarem la sessió
de la comissió. 

Sembla que hi ha una proposta d’acord, Sra. Suárez, té la
paraula.

LA SRA. SUÁREZ I FERREIRO:

Sí, gràcies, Sr. President. Proposam al Grup Parlamentari
Popular una transacció sobre la seva esmena que seria la
següent: “El Parlament de les Illes Balears insta les
administracions implicades a prendre en consideració la
necessitat d’escometre la problemàtica específica de les
persones actualment beneficiàries de la renda mínima d’inserció
i que pateixen incapacitats socials, físiques o psíquiques, per a
la seva incorporació a l’activitat laboral normalitzada”.
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Seria, per tant, afegir un segon punt que recolliria
bàsicament l’esperit de l’esmena del Partit Popular i que
consideram pertinent.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Suárez. Sr. Serra, vol afegir...?

EL SR. SERRA I TORRES:

Gràcies, Sr. President. Agraïm la bona voluntat dels altres
grups per intentar acords encara que els arguments amb què
s’accepten en algunes ocasions, idò són lesius per als interessos
d’aquest partit i naturalment per a les seves expressions, però
així i tot, amb la bona voluntat de demostrar la voluntat de
consens d’aquest grup, acceptam la contra esmena, en tot cas la
transacció. Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies. Aquesta presidència agrairia que fos tramesa al
lletrat la transacció tal com queda perquè sigui elaborat
l’informe. Per tant, entenem que aquesta proposició no de llei
queda aprovada per assentiment, moltes gràcies per aquesta
voluntat de consens.

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