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EL SR. PRESIDENT:

Molt bona tarda senyores i senyors diputats. Començam
aquesta sessió d’avui capvespre i correspon en primer lloc
demanar si es produeixen substitucions?

EL SR. CASANOVA I PEIRÓ:

Sr. President, Enric Casanova substitueix Irantzu Fernández

LA SRA. MARÍ I RENNESSON:

Sr. President, Virgínia Marí substitueix Tania Marí.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí, Sr. Presidente, Idoia Ribas sustituye a Sergio Rodríguez.

Hi ha més substitucions?

Molt bé, obrim el debat de l’ordre del dia d’avui, on hi ha
dos temes a tractar, el corresponent al RGE núm. 9731/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, mitjançant el qual
sol·licita la compareixença del Sr. Josep Lluís Riera Moll, nou
director de l’Oficina de la Infància i l’Adolescència, per tal de
celebrar una sessió informativa sobre les actuacions i
programes que pensa desenvolupar durant el seu mandat al
front de l’oficina. I el debat i votació de la Proposició no de llei
RGE núm. 5576/21, presentada pels Grups Parlamentaris
Socialista i MÉS per Mallorca, relativa a la qualitat dels serveis
i protecció dels treballadors al sector bancari.

I. Adopció d’acord respecte de l’escrit RGE núm.
9731/21, presentat pel Grup Parlamentari Popular (article
46.3), pel procediment d’urgència, mitjançant el qual
sol·licita la compareixença del Sr. Josep Lluís Riera i Moll,
nou director de l’Oficina de la Infància i l’Adolescència per
tal de celebrar una sessió informativa sobre les actuacions
i programa que pensa desenvolupar durant el seu mandat
al front de l’oficina.

Començam pel primer punt de l’ordre del dia relatiu a
l’adopció d’acord respecte l’escrit a RGE núm. 9731/21,
presentat pel Grup Parlamentari Popular, pel qual sol·licita la
compareixença del Sr. Josep Lluís Riera Moll i, per a la seva
defensa té la paraula la Sra. Durán, per un temps màxim de cinc
minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president, molt bona tarda diputades i
diputats. Nosaltres hem presentat aquesta petició de
compareixença perquè creiem important que el Sr. Riera Moll
pugui venir i pugui explicar-nos quines són les accions que ell
té previstes de cara al futur. Sabem que és una persona que ha
fet feina tota la seva vida dins l’àrea de joventut, sabem de la
capacitat que té dins aquesta àrea, però ens agradaria que ens
expliqués, atesa la importància que té per a nosaltres l’OBIA,
l’Oficina dels Drets de la Infància.

Per tant, esper que hi hagi unanimitat, no faig comptes fer
una intervenció llarga, jo crec que només és per això i creiem

que és molt important que vengui. Ja vàrem tenir la consellera
la setmana passada que ens explicàs i valoràs l’informe de
l’OBIA que s’havia fet anteriorment i ara és per mirar el futur,
per això creiem que és necessari que vengui.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Hi ha qualque grup
parlamentari que vulgui intervenir, més enllà de manifestar
estar a favor o en contra? No n’hi ha.

Podem passar a votació.

Vots a favor?

Sr. Secretari, unanimitat? No és veritat?

En conseqüència, s’acorda per unanimitat recaptar la
compareixença del Sr. Josep Lluís Riera Moll, nou director de
l’Oficina de la Infància i l’Adolescència.

II. Proposició no de llei RGE núm. 5576/21, presentada
pels Grups Parlamentaris Socialista i MÉS per Mallorca,
relativa a qualitat dels serveis de protecció dels treballadors
del sector bancari.

Passam al segon punt de l’ordre del dia, relatiu al debat i
votació de la Proposició no de llei RGE núm. 5576/21,
presentada pels grups parlamentaris Socialista i MÉS per
Mallorca, relativa a la qualitat dels serveis i protecció dels
treballadors al sector bancari. Per a la seva defensa intervé per
part del Grup Parlamentari Socialista el Sr. Ferrer, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. FERRER I RIPOLL:

Gràcies, Sr. President. La inclusió financera garanteix
l’accés de part de la població a un nivell apropiat de serveis
financers, però la reducció significativa d’oficines bancàries a
Espanya en els darrers anys, ha fet que pujàs el risc d’exclusió
financera per a molts clients, especialment a les zones rurals.
Aquests clients tendeixen a mantenir una preferència per un
canal oficina i cerquen una oferta especialitzada, sobretot en el
segment de les empreses.

Des de finals del 2008 el nombre d’oficines bancàries a
Espanya ha caigut un 45%, fins a situar-se en 25.565 a mitjans
de 2019, la qual cosa suposa una caiguda amb una mitjana
anual d’un 6%. Aquesta tendència ha estat més pronunciada a
algunes comunitats autònomes que d’altres. Aquesta manca
d’oficina genera un fenomen conegut com l’exclusió bancària
i suposa una exclusió social de col·lectius de persones que
volen accedir a uns serveis, va més enllà i a més perjudica
famílies endeutades, famílies amb sous baixos i amb una
dificultat també d’accés a crèdits.

Les concentracions bancàries han implicat una major
dificultat per mantenir la rendibilitat de les xarxes d’oficines,
hi ha certs serveis estratègics o imprescindibles que hem de
començar a qüestionar si s’han de deixar lliurement a l’imperi
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del mercat, o si com es fa amb el cas de la salut o de
l’habitatge, encara que n’hi hagi molts que els molesti, hi hagi
d’haver una regulació respecte d’això.

A l’any 2020, segons el Banc d’Espanya, el 59% dels
municipis rurals no disposaven ja d’una sucursal bancària, 11
punts percentuals per davall de fa 12 anys, (...) del 48 que no
disposava d’aquest servei. La crisi econòmica passada i
l’actual, l’enorme reestructuració del sector que ha motivat el
tancament o fusió de nombroses entitats, ens va deixant un
degoteig i de notícies sobre el tancament de sucursals
bancàries, que moltes vegades també suposen el tancament dels
caixers automàtics, de manera que municipis i nuclis de
població queden totalment desproveïts d’aquest servei. 

Genera importants problemes per al conjunt de la població,
això és especialment en les persones majors que comproven
com operacions que fins ara eren quotidianes en el seu dia a
dia, com treure doblers en efectiu, pagar rebuts, o fer qualsevol
altra mena de transferència, es poden convertir en una vertadera
odissea, obligant als mateixos a desplaçar-se a municipis
propers, o haver de realitzar despeses complementàries.

Existeixen col·lectius vulnerables, entre els quals no només
hi ha la gent gran, sinó també altres col·lectius que no es troben
tan familiaritzats en l’ús de les tecnologies per poder accedir al
servei de banca des dels seus domicilis. I això no és més que
una conseqüència de l’escletxa digital existent a la nostra
societat. Com es podria solucionar? A través de la
col·laboració publicoprivada i, a més, pensam que s’ha
d’afrontar des de la declaració dels serveis financers com a
serveis públics essencials, evitant així l’exclusió financera.

Si ja vàrem tenir un exemple en la declaració d’estat
d’alarma, l’article 7 del Reial Decret 463/2020, ja va
contemplar com una de les 8 exempcions al confinament el
desplaçament als caixers o a sucursals bancàries. Els serveis
bancaris, per tant, es consideraven en aquell moment essencials
i una raó més per considerar-les com un servei públic.

Amb la intenció de maximitzar beneficis, es procedeix al
tancament de sucursals, es redueix l’horari d’atenció al públic
i es plantegen també diverses propostes d’ERO als treballadors,
es perden centenars de llocs de feina. La banca cerca nous
sistemes per incrementar els seus guanys, incrementar el cost de
les comissions, alhora que redueix l’assessoria i els serveis
presencials i personalitzats, alhora que tanca les sucursals, com
deia abans. Aquest fet perjudica de manera molt greu
novament, com els deia, les persones afectades per l’escletxa
digital i  la gent gran.

La nova Agenda Europea del Consumidor fa una especial
esment a la vulnerabilitat financera a causa de la pandèmia, el
document recorda que els drets dels usuaris bancaris
vulnerables han de ser objecte d’especial protecció per part de
les entitats i de les institucions. En aquest sentit el Reial Decret
1/2021, de protecció de consumidors i usuaris, s’adreça a
persones amb un baix... preveu proteccions específiques per a
persones amb un baix nivell de digitalització, discapacitat
funcional, intel·lectual, cognitiva o sensorial. Segons les
associacions de consumidors i usuaris, encara ara es fomenten

pràctiques financeres d’alt risc entre clients sense determinades
competències financeres.

Les entitats, a més, afirmen que el perfil més vulnerable són
les persones grans, que pel seu desconeixement i perquè han
dipositat tota la seva confiança en la seva entitat bancària
després de dècades d’operar amb ella, arriben a la seva
jubilació amb uns estalvis, tota una vida de treball i algunes
vegades són adreçats a productes que no són del tot segurs com
ells esperen que siguin.

Per tot plegat, tot això fonamenta la proposició no de llei
que està sustentada en 7 punts diversos, que van des del
reconeixement de la vulnerabilitat de les persones grans, la
necessitat d’obertura d’oficines bancàries a nuclis petits, com
també la qüestió de les comissions de manteniment abusives i
altres aspectes també vessats en no oferir productes de dubtosa
seguretat a persones que no tenen els coneixements suficients
per ser capaços de contractar-los.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Torn ara de fixació de posicions.
Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Durán, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, fa aproximadament un
mes, dia 28 de setembre, es va veure en aquesta cambra una
proposició no de llei del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca,
que era la RGE núm. 3721/21 i, precisament, parlava
bàsicament del mateix, contra l’exclusió financera i bancària.
Amb aquesta anam una passa més enllà i la veritat és que, en
segons quins termes, no sembla possible que sigui presentada
pel Partit Socialista, el Partit Socialista que al Congrés de
Diputats no presentaria amb aquests termes segons quins punts
que avui s’aprovaran, perquè així ens ho han fet saber des de
Madrid.

Bé, hi ha una part amb la qual evidentment estam d’acord
i és la part que s’ha de donar facilitats a totes aquelles persones,
i ja no en parlem si ens dirigim a persones majors, que se’ls ha
llevat l’oficina i ni tan sols no tenen ni un caixer. 

És més que evident que el negoci bancari ha sofert no
només com a conseqüència de la pandèmia sinó ja abans
d’aquesta una transformació absoluta durant els darrers anys,
i aquesta transformació ha implicat que passàssim de ser un
dels països on hi havia més oficines per quilòmetre quadrat
d’Europa a una situació inversa a la que teníem, on el
tancament massiu d’oficines és una realitat i passa cada dia i
passa a tots els municipis. 

La veritat és que, efectivament, aquesta situació ha derivat
amb molts de problemes als municipis i sobretot a moltes
zones, les oficines s’han tancat i ni tan sols han deixat un
caixer. També és rellevant, com això, que aquesta
reestructuració ha provocat que hi hagi treballadors afectats no
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només per funcions bancàries sinó també per altres qüestions
que es produeixen darrerament.

Per tant, vostès saben perfectament que nosaltres no som
partidaris d’intervencions directes dins del mercat, però sí que
és veritat que som partidaris de qualque tipus de regulació.

Si entram a valorar els punts, que jo crec que més que parlar
de les coses positives d’aquesta PNL hem de parlar dels punts,
hem de dir que al primer punt, quan l’Estat declara una OSP, és
a dir, una obligació de servei públic, el que fa és cercar qualque
tipus de prestatari a través d’un concurs públic que presti
aquest servei, però, lògicament, l’Estat hauria de pagar. Per
tant, nosaltres no estam d’acord amb declarar una OSP a les
oficines bancàries, hi votaríem en contra.

En el segon punt, doncs exactament el mateix. 

En el tercer punt, sí es podria regular en part per llei, encara
que els bancs probablement presentarien recurs davant Europa
o al Tribunal Constitucional i possiblement els donarien la raó.
De totes maneres, és una intervenció estatal del mercat més
propi d’un estat comunista que no d’un estat com el nostre, com
Espanya. 

En el quart punt, evidentment aquí no tenim cap tipus de
problemes, Sr. Ferrer, ens sembla bé i hi donarem suport. 

En el punt cinquè, ja es produeix, la informació està
regulada pel Banc d’Espanya molt estrictament des de les
clàusules trespol de les hipoteques i la venda dels productes
financers d’alt risc. Això ja està regulat. 

En el 6, la veritat és que millor no fer cap tipus de
comentari, hi votarem en contra.

I en el 7, Sr. Ferrer, creiem nosaltres, i sempre ho hem
cregut i ens pensàvem que el PSOE també, que l’Estat no pot
intervenir a empreses privades per mantenir llocs de feina,
nosaltres pensàvem així. De totes formes, si s’ha d’exigir al
Govern que promogui certes condicions perquè no es
produeixin acomiadaments doncs nosaltres ens abstendrem,
perquè creiem que és la mateixa empresa que ha d’entrar en
negociacions i evidentment sí que estarem contents que es
produeixin els menys acomiadaments possibles. 

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup Parlamentari
Unidas Podemos té la paraula la Sra. Mayor, per un temps
màxim de cinc minuts.

LA SRA. MAYOR I ABAD:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei
no la vàrem firmar, el meu grup parlamentari no la va firmar,
no per no estar d’acord amb tots els punts plantejats a aquesta
proposició no de llei, sinó pel que hi manca, que per a nosaltres
és la creació d’una banca pública. Malauradament, no ha estat
possible en el cas de Bankia, som conscients que som

minoritaris en el Congrés, però no deixarem de treballar per a
la creació d’una banca pública.

Entrant ja a la proposició no de llei, ens reiterem al dit a la
Comissió d’Hisenda de justament fa un mes, tal com ha dit la
Sra. Durán. Els motius que diu el sector bancari de la
reestructuració amb el tancament d’oficines és per la caiguda
de la rendibilitat, la desaparició i la fusió d’entitats i l’avanç del
model digital. 

L’any 2018 els beneficis de la banca varen ser de 15.140
milions d’euros, el 2019 d’11.547 milions, a l’any 2020 la
banca diu que té pèrdues, que en el seu llenguatge significa que
guanya menys que abans i prenen decisions que beneficien
exclusivament el balanç financer dels directius i dels
accionistes. 

Els efectes directes d’aquestes decisions han estat la
reducció de les plantilles, l’empitjorament de serveis
presencials i la reducció d’horaris als serveis de la caixa per a
pagaments, ingressos o retirada de doblers, i afectar
directament les persones grans, la població d’edat més
avançada i les persones de rendes més baixes que són la
població que més pateix la bretxa digital. 

La consideració dels serveis bancaris i financers s’entén
com a serveis bàsics necessaris per al desenvolupament de la
vida econòmica de les famílies, empreses i administracions. És
una funció social, aquest va ser el motiu pel qual el govern del
Partit Popular va donar milers de milions d’euros de fons
públics per salvar els bancs durant la crisi financera.

Les entitats bancàries abandonen milers de ciutadans que
amb els seus imposts varen salvar aquelles entitats privades a
costa de les retallades dels serveis i prestacions públiques. 

Per tots aquests motius i perquè estam a favor de tots els
punts exposats a aquesta proposició no de llei hi votarem a
favor.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Mayor. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Gómez, per un temps màxim de
cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, president. Aquesta proposició no de llei que vostès
duen aquí, el Grup Parlamentari Socialista i MÉS per Mallorca,
versa sobre dues línies diferents, per a vostès són
complementàries, per a vostès són necessàries, per a nosaltres
també, llevat això del servei públic, i li diré per què això del
servei públic: el servei públic és un intervencionisme de
l’administració, per tant, dels partits polítics que gestionen i
també una experiència amb les caixes d’estalvis. Això per una
banda.

Per altra banda, és una incidència important a una activitat
que és una activitat financera i és una activitat de mercat, i
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nosaltres entenem sempre que el mercat no ha de ser
intervingut, el mercat ha de ser regulat i la major regulació que
pot tenir el mercat sobre les externalitzacions o sobre el
perjudici que hi pugui haver és la mateixa autoregulació.
Perquè quan intervenim el mercat cream ineficiència, això és
un principi bàsic de l’economia capitalista, una economia
capitalista acceptada entre altres països per tot el marc de la
Unió Europea i per tant de l’Estat espanyol. Així funciona
l’economia espanyola també gestionada a través dels ministeris.

Per tant, nosaltres entenem que no podem contribuir a la
ineficàcia i no podem contribuir ni molt manco a dir a una
entitat financera si ha d’obrir o no obrir una oficina, no tan sols
per la ineficàcia, sinó perquè això contribuirà a un major cost
quan el té valorat i, per tant, un augment de les comissions.
Vostès saben que on realment pot l’entitat financera, l’entitat
bancària actuar per compensar algunes dels seus costos és
evidentment a les comissions.

Vostès toquen aquí una sèrie d’iniciatives envers
precisament aquestes comissions. Ciutadans hem demanat, i
donarem suport a aquests punts, és que a les rendes, és a dir,
col·lectius vulnerables que no es poden permetre ni tan sols
arribar a una mínima ajuda, a una qualitat de vida digna, no
tenguin aquestes comissions, però entenem perfectament..., és
a dir, que se’ls eximeixi d’aquestes comissions. I aquí sí que es
pot treballar des d’actuacions en què l’interlocutor i l’agent que
actua per avalar aquesta situació de funcionament de les entitats
bancàries és el Banc d’Espanya, i està (...) intervingut a les
entitats financeres a través del Banc d’Espanya, però fins i tot
el Banc d’Espanya i els bancs d’àmbit estatal estan regulats i
intervinguts pel Banc Central Europeu. És a dir, hi ha unes
garanties de vigilància més estrictes arran d’aquests moviments
de fluctuació que tenia el negoci que va perjudicar molts de
clients i el finançament de moltes administracions precisament
amb molta regulació no tan sols a nivell del Banc d’Espanya
sinó a nivell del Banc Central Europeu.

Per tant, nosaltres ens oposarem al punt número 1 perquè,
a més, parlar de servei públic va quasi quasi des d’unes
mínimes recomanacions fins a una intervenció, i de fet els socis
vostès de govern aquí i a nivell del Govern central van més
enllà que ser una banca nacional, crec que les úniques banques
nacionals estan establertes a països on hi ha una intervenció i
uns governs del tot totalitaris i, per tant, no només crea
ineficàcia sinó que crea molta economia submergida perquè no
es fia d’una entitat evidentment avalada per un estat que no
respecta, entre altres coses, no la llibertat de mercat, sinó la
llibertat d’iniciativa empresarial, econòmica i de negoci.

Per tant, evidentment, com que no sabem fins on vostès
estableixen això d’arribar al servei públic, nosaltres no li
donarem suport, entenem que és una intervenció. A la resta sí,
a la resta sí per diferents qüestions, nosaltres entenem que la
col·laboració entre l’administració pública i la iniciativa
privada és essencial, precisament per col·laborar amb reduir
l'escletxa aquesta digital que hi ha i que no tan sols afecta la
nostra gent gran per un tema com a usuaris de la banca, com a
clients, sinó que afecta fins i tot l’alumnat que encara no té les
tecnologies implementades necessàries o molts d’àmbits
familiars a nuclis rurals, no tant a la nostra comunitat

autònoma, però a altres llocs de l’Estat, per tant, afecta l’equitat
de drets i fins i tot de poder complir obligacions. 

Quant al tema, vostès justificaven un poc el tema del servei
públic atès que s’havia demostrat durant la pandèmia la
necessitat. Home!, en la pandèmia s’han pres restriccions
importants a tots els àmbits, i quan es donin situacions
excepcionals no ha de quedar exempt ningú, ni la iniciativa
pública ni la privada, i evidentment un servei important, com és
una entitat que facilita pagaments i obligacions, a part del
cobrament de tributs, evidentment s’havia d’actuar i s’havia de
declarar com a servei essencial, com és l’alimentació,
maldament sigui gestionada per entitats privades, com vostès
saben. 

I bé, obligar a obrir oficines per una qüestió de servei
públic? Ostres!, Correus, Servei públic de Correus, i vostès
saben que no tothom té el repartiment postal o accés a..., i han
d’anar a una oficina després per a un apartat de correus que no
s’hagi donat, és a dir, i això sí que està declarat de servei
públic. 

Per tant, l’administració mateixa no acompleix l’obligació
del que està catalogat servei públic, nosaltres no entenem per
eficàcia i per productivitat que ha de ser d’aquest bon
funcionament que s’hagi d’intervenir ni molt manco
l’administració dins l’àmbit del mercat, més enllà del que ja
regula el Banc d’Espanya i regula el Banc Central Europeu,
com els comentava abans. 

Per tant, nosaltres donarem suport al punt 2 i al punt 7. En
el punt 7, sí és cert que hi ha fet un debat abans una diputada,
sobre aquest sentit, com que vostès no diuen..., parlen que
promogui les accions i intervencions oportunes... Bé, és un
marge prou lax, amb prou elasticitat i, per tant, en principi,
pendent de definir però entenem que també és necessari per
evitar el perjudici de moltes famílies i treballadors, per tant ja
li dic, ho reiter: no votarem a favor del punt número 1 i sí
donarem suport en votació a favor del punt número 2, en el
punt número 7.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Gómez. Per part del Grup Parlamentari
VOX-Actua té la paraula la Sra. Ribas, per un temps màxim de
cinc minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente. Como ya se ha comentado aquí por
otros portavoces que me han precedido, efectivamente, esto ya
fue objeto de debate, un tema similar, en una comisión anterior,
en la Comisión de Hacienda del pasado día 28 de septiembre y,
tal y como manifesté entonces, pues vuelvo a reiterar que
nosotros estamos a favor de iniciativas que puedan ayudar a
paliar la despoblación que sufre nuestro país y en parte esto es
una de las consecuencias de esa despoblación, que es que al
final pues mucha gente está no pudiendo acceder a un servicio
bancario que es vital, que es importante para la vida de todos
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y, por tanto, las iniciativas que vayan en ese sentido serán
bienvenidas.

Lo que pasa es que en esta ocasión, a diferencia del otro
día, pues sí que tenemos un par de puntos con los que no
podemos estar de acuerdo que son concretamente el primero y
el segundo, en cuanto a lo del servicio público de la banca y en
cuanto a obligar a las entidades bancarias, básicamente porque
no está especificado cómo se va a obligar, a qué entidades
bancarias, ¿a todas?, porque no todas son iguales ni tienen la
misma capacidad para competir en el mercado.

Por tanto en estos dos puntos yo pediría votación separada
de los mismos. 

Gracias. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Ribas. Del punt 1 i 2, vol votació
separada, he entès? Moltes gràcies.

Per part del Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes
té la paraula la Sra. Pons, per un temps màxim de cinc minuts.

LA SRA. PONS I SALOM: 

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Vull dir
que nosaltres votarem a favor de tots els punts d’aquesta
proposició no de llei que avui ens presenten PSIB-PSOE i
MÉS, simplement, fer una sèrie de reflexions. 

Està clar que aquells que som d’aquí i que hem viscut aquí
tota la vida veiem com es desdibuixa la geografia de molts
municipis, especialment dels petits, com bé diu i recull aquesta
iniciativa que avui se’ns presenta. La manera que tenen els
bancs de funcionar ha canviat molt, no tenim aquell banquer al
que anàvem a veure, o aquelles caixes allà on podíem explicar
els nostres problemes, sinó que de cada vegada és més
impersonal i a més a més no només això sinó que és
pràcticament inexistent a molts d’aquests municipis, com bé
s’ha dit. 

Nosaltres creiem que les entitats bancàries, almanco la
immensa majoria de les entitats bancàries, tenen tots els drets
però tenen molt poques obligacions; és a dir, estan disposats a
fer molt poques obligacions, si tu vols anar a una entitat
bancària et posen un horari, i si vas més enllà d’aquest horari
ja no hi pots anar, si és que vols traure doblers et remeten a les
planes web, et remeten als caixers automàtics, i hi ha persones,
especialment les grans, que són més analògiques que ningú, que
no tenen ni idea de com funcionar en aquest món, ni tenen per
què, ja s’han guanyat poder viure còmodes en aquesta societat
en què vivim.

Nosaltres discrepam absolutament d’una cosa que ha dit la
Sra. Durán, és a dir, què vol dir que l’Estat no pot intervenir en
entitats privades? Idò bé que les varen rescatar quan va ser
l’hora i bé que encara pagam tots nosaltres aquest rescat de les
entitats bancàries quan va arribar el moment! Així és que
l’Estat fa el que vol, com hem vist en moltíssimes ocasions i

nosaltres creiem que ara és el moment d’ajudar aquesta societat
i en aquesta qüestió concreta. 

Ara bé, permeti’m que aprofiti per dir que el Grup
Parlamentari El Pi -perquè s’ha parlat aquí de la gent gran-
vàrem presentar una iniciativa que era crear la figura del
defensor de gent gran. Una iniciativa que es va aprovar, i
posaré dates perquè de vegades se’ns han de pujar els colors a
tots nosaltres, el 22 d’abril de l’any passat, la creació de la
figura de gent gran. És vera que es va aprovar a través d’una
esmena i unes transaccions i va quedar dient que s’estudiaria
dins el marc de la futura llei de protecció dels drets de les
persones majors, que s’ha de desenvolupar durant la present
legislatura, la creació de la figura de defensor de la gent gran.
En aquests casos també aquesta figura hauria de defensar
aquestes persones majors que es troben que no tenen ni banc a
ca seva, ni tenen cotxe, si no hi ha un fill que els acompanya no
poden treure ni un euro del seu compte corrent, entre tantes
coses. 

Simplement, recordar una dada que té a veure precisament
amb aquestes persones majors: segons les macro xifres de què
disposam i que fan referència a l’any 2019, un 19,4%, màxim
històric de gent gran a Espanya; i a l’any 2020, contràriament
al que podríem pensar per mor de la pandèmia i de les tristes
víctimes les quals, per cert, volem recordar en aquests
moments, desembre de 2020, gairebé un 20%, nou màxim
històric, són persones majors a la nostra comunitat. Un
col·lectiu de cada vegada més nombrós, un col·lectiu
heterogeni amb múltiples qualitats i aportacions, com és el cas
de la cura de persones dependents i d’infants, jo crec que, en
aquest cas, es mereixen tot el nostre respecte i la protecció per
part de tots. 

Així és que si l’Estat hi ha d’intervenir, que hi intervengui
i nosaltres, per tant, hi votarem a favor.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Pons. Per part del Grup Parlamentari
Mixt té la paraula la Sra. Font, per un temps màxim de cinc
minuts. 

LA SRA. FONT I MARBÁN: 

Gràcies, Sr. President i bon dia a tothom. Seré breu perquè
estic molt d’acord amb molts dels comentaris que s’han fet
prèviament aquí. 

El que és curiós és que vivim una paradoxa, no?, els
segrests bancaris s’han convertit en una qüestió totalment
essencial però es produeix aquest desequilibri brutal entre el
consumidor i un prestador d’un servei tan fonamental com és
el bancari. 

Tot açò, a més a més, evidentment de les afectacions que té
a nivell de cada persona, sobretot de la gent gran que s’ha
comentat fins ara, també hi ha un impacte, no?, en el
desenvolupament futur d’aquests territoris, es produeix aquesta
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exclusió financera mentre els bancs, la Sra. Mayor ja hi ha fet
referència, continuen amb uns beneficis escandalosos. 

Nosaltres donarem suport a tota la iniciativa.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sra. Font. Torn ara d’intervenció per
contradiccions. Té la paraula el Sr. Ferrer per part del Grup
Parlamentari Socialista, per un temps màxim de cinc minuts. 

EL SR. FERRER I RIPOLL: 

Gràcies, Sr. President. Bé, jo he de dir, i aquí miraré la Sra.
Pons d’El Pi, que m’ha sorprès que se sumi, vull dir que si
haguéssim de fer cas a la interpretació que ens ha fet el Partit
Popular i Ciutadans, vull dir, jo crec que si algú, no?, la Sra.
Pons d’El Pi no és gens sospitosa de ser comunista, simplement
amb la seva reflexió que ha fet, ha estat una reflexió que li don
totalment la raó perquè és una reflexió de sentit comú, de mirar
aquesta iniciativa, de veure a quins sectors afecta i jo crec que
demanar que es controlin les comissions abusives a
pensionistes que tenen una jubilació baixíssima, a un compte on
se’ls cobra unes comissions elevades, demanar que això es
reguli això no és d’estat totalitari ni d’estat comunista! És jo
crec, fins i tot, de sentit comú, però ja sabem que és el menys
comú dels sentits però en aquest cas m’ha sobtat moltíssim
veure aquestes afirmacions.

Que es parli, també, d’un control sobre els productes
bancaris, que de vegades aquestes lletres petites no,
“requetepetites”, i de vegades amb afirmacions una mica
inconnexes que poden resultar una dificultat per a moltíssimes
persones de col·lectius ja sigui gent gran o persones amb
problemes d’alfabetització, etc., que demanem un control sobre
això..., jo no crec que sigui comunista! Jo crec que això és de
sentit comú, novament, i de tenir el cap pensant, segurament,
algú tendrà a la seva família una persona que es pugui trobar en
aquesta situació i que vulgui per a aquesta persona que quan
vagi a l’entitat bancària no es trobi, de vegades, amb unes
dificultats que nosaltres precisament som els que volem que es
resolguin a través d’aquesta iniciativa.

Entenc que el Partit Popular es vulgui abstenir dels
acomiadaments que es produeixen al personal de banca, ho
entenc, perquè vulgui pensar que això no va amb ells, que va,
bé, amb tot un col·lectiu de treballadors immens i que digui bé,
ens sap greu però bé..., com que dir “ja s’arreglaran!” Crec que
és trist que haguem arribat a aquestes conclusions, però al cap
i a la fi són les que la portaveu del Partit Popular ha tengut cinc
minuts per exposar i ho ha fet d’una manera més que
transparent.

Jo també voldria dir al representant de Ciudadanos que
l’intervencionisme de l’administració, quan l’administració
intervé en els mercats o intervé en determinats sectors, dir que
això és perillós perquè l’administració està governada pels
partits polítics, jo crec que vostè fa una confusió, si em permet,
temerària, perquè les administracions funcionen d’acord amb
el règim jurídic que dota el poder legislatiu; que les

administracions estan governades per partits polítics? En
efecte. Aleshores, què fem? Llevam qualsevol legitimitat
d’actuació a les administracions perquè estan governades per
partits? No. Digui-ho d’una altra manera: no ens interessa que
l’administració controli aquestes qüestions que posam nosaltres
damunt la taula com comissions abusives, com pugui ser
millorar el servei a determinades poblacions. 

Intervenir en el mercat no és fer beneficència, intervenir en
el mercat de determinats sectors de determinats productes i de
determinats drets és generar equitat, no és generar beneficència,
beneficència és el que ens recepta normalment el partit de la
ultradreta que sempre mescla drets amb beneficència i jo crec
que hem de poder-ho separar completament. 

Per altra banda, fer una afirmació de dir que les persones
tenen la llibertat d’anar a una oficina o no, com si es tractàs
d’una oficina de correus, que per cert nosaltres tenim entrada
una iniciativa en aquesta cambra per donar suport al servei
postal, és mesclar coses, és a dir, una persona pot decidir rebre
o no rebre determinada correspondència, però el que no pot
decidir és rebutjar la seva pensió mensual que, sí o sí, s’ha de
cobrar a través d’una entitat bancària, i quan dic una pensió,
una jubilació, parl de moltíssimes altres ajudes que es
despleguen ara mateix i que es cobren a través d’una entitat
bancària, no és una qüestió d’elecció, Sr. Gómez. No és una
qüestió de tria, la tria aquesta que sempre vostès posen per
davant, com a partit liberal, com és lògic, però en aquest cas no
hi ha una qüestió on l’individu pugui elegir lliurement, sinó que
està constret a una normativa que l’obliga a cobrar la seva
pensió o la seva subvenció a través d’aquesta entitat bancària,
i amb això, crec que es dona per contestat.

També quan ens ha dit que nosaltres, amb la nostra
iniciativa en alguns punts, fregàvem el que volen els règims,
alguns règims totalitaris. Jo crec que hem de ser un poc
prudents a l’hora de fer segons quins tipus d’afirmacions i
sobretot pensar en els destinataris, que els destinataris per als
quals nosaltres pensam això són gent gran que viu a un poble,
gent que té problemes d’escletxa digital i crec que aquestes
persones no es mereixen que els diguin que viuen a Corea del
Nord perquè almanco ells no s’hi senten que hi visquin i
nosaltres tampoc no fem iniciatives per impulsar i per acostar-
nos a aquesta realitat. 

Res més, agrair el suport de tots els grups que han afirmat
que votaran a favor i també evidentment agrair parcialment als
grups que han dit que ens donaran suport parcialment a aquesta
iniciativa. 

Moltes gràcies. Sí, president, accept separar tots els punts
que vulguin. 

EL SR. PRESIDENT: 

Moltes gràcies, Sr. Ferrer. Acabat el debat passam a votar
i per ordenar la votació, si els sembla bé, votaríem per una
banda el punt número 1, per l’altra banda el punt número 2,
després 3, 5 i 6 de manera conjunta, el punt 4 i el punt 7,
d’acord?

Vots a favor del punt número 1. 
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LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Perdó, demanam la votació separada del punt 6.

EL SR. PRESIDENT: 

Del 6. Vots a favor del punt número 1.

Vots en contra. 

Sr. Secretari.

EL SR. SECRETARI: 

Són 8 vots a favor i 5 vots en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vots a favor dels punts 2, 3 i 5. A favor. 

Ai, perdó, sí, que del 2 era votació separada.

Vots a favor -perdó- del punt número 2. 

Vots en contra. 

Abstencions no n’hi ha. 

EL SR. SECRETARI: 

Són 9 vots a favor i 4 vots en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vots a favor dels punts 3 i 5. 

Vots en contra. 

EL SR. SECRETARI: 

10 vots a favor i 3 en contra. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vots a favor del punt número 4.

EL SR. SECRETARI: 

Unanimitat. 

EL SR. PRESIDENT: 

Vots a favor del punt número 7.

Vots en contra.

Abstencions.

EL SR. SECRETARI: 

10 vots a favor i 3 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT: 

En conseqüència queda...

LA SRA. DURÁN I CLADERA: 

Queda el 6.

EL SR. PRESIDENT: 

..., queda el punt número 6. Molt bé, veig que estau atents.

Vots a favor del punt número 6. 

Vots en contra. 

Abstencions. 

EL SR. SECRETARI: 

10 vots a favor i 3 abstencions. 

EL SR. PRESIDENT: 

Ara sí, en conseqüència queda aprovada la Proposició no de
llei RGE núm. 5576/21.

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