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EL SR. PRESIDENT:

Bona tarda, senyores i senyors diputats, començam la sessió
i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen substitucions.

EL SR. MARI I TUR:

Jordi Marí substitueix Pilar Costa.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Sí, Sr. President, Margalida Duran substitueix Virginia
Marí.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, essent així passam a l'únic punt de l'ordre del dia
d'avui relatiu al debat de les proposicions no de llei RGE núm.
2186/22 i 2203/22.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2186/22, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a escletxa digital
i gent gran.

Començam amb el debat de la Proposició no de llei RGE
núm. 2186/22, presentada pel Grup Parlamentari Popular,
relativa a bretxa digital i gent gran. Per a la seva defensa, per
part del Grup Parlamentari Popular, té la paraula la Sra. Marga
Duran per un temps de cinc minuts.

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bones tardes, diputades i
diputats, l’escletxa digital és la referència a la desigualtat en
l'accés, ús o impacte de la tecnologies de la informació i la
comunicació TIC entre els grups socials. Els tràmits digitals
que ens faciliten el nostre dia a dia i que han tengut un gran
avanç, després de la pandèmia, poden suposar una barrera
insalvable per a distints col·lectius i, en especial, per a la gent
major.

La imposició dels tràmits digitals dins l'administració obvia
moltes vegades, massa, el dret dels ciutadans a una informació
presencial o per correu ordinari, com, per exemple, en els
pagaments de tributs.

El Partit Popular, tant al Congrés com als parlaments
autonòmics, ha presentat diferents propostes en defensa dels
drets dels ciutadans i, en especial, de la gent major per no ser
aïllats en el processos de digitalització de l'administració, com,
per exemple, i aprofitant els fons europeus, el Partit Popular al
Congrés demanà al Govern de l'Estat que posi en pràctica, amb
immediatesa i des de la coordinació i el consens amb les
associacions de pacients, els professionals sanitaris, les
empreses de tecnologia sanitària i les comunitats autònomes,
les mesures que resultin necessàries per evitar l'aïllament de les
persones majors en el procés de digitalització del Sistema
Nacional de Salut, cosa que, per cert, avui també ha admès la
consellera, Sra. Patricia Gómez, al ple avui matí a una pregunta
parlamentària.

I parlant de les entitats financeres, el nostre partit defensa
que els seus serveis han d'arribar a tots els usuaris, a les
modalitats que siguin adequades per a cadascun d'ells, finalitat
que només pot aconseguir-se a través d'una certa regulació per
part de l'Estat per obtenir un augment d'eficiència social de
l'activitat financera.

L'activitat bancària és necessària i essencial no sols per
assegurar l'estalvi, gestionar els pagaments i cobraments entre
particulars, facilitar el consum de les persones i les famílies,
sinó també per a multitud de cobraments i pagaments de tots els
ciutadans en diferents nivells de l'administració. Per tot això,
els poders públics han de garantir el dret de tots els espanyols,
entre ells els econòmics, i evitar l'exclusió financera sense
discriminació de la seva condició o circumstància personal,
social, ni la seva edat. 

Per això hem presentat una proposta que té tres punts. El
primer diu: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l'Estat, el Govern de les Illes Balears, el Consell Insular de
Mallorca i tots els ajuntaments a garantir que tots els ciutadans
que ho desitgin puguin fer els tràmits administratius que
corresponguin de forma presencial”.

Jo encara tenc record del primer any que l'Ajuntament de
Palma va decidir no trametre per correu ordinari una carteta a
cadascuna de les famílies per pagar el seu rebut d'IBI, el
desastre que va suposar, entre altres coses molt gent que tenia
els doblers i que va haver de fer front a un recàrrec, o cues i
cues interminables de persones majors que havien de perdre tot
el matí a una oficina per treure un rebut per després anar-se’n
al banc, perquè no tenien impressores ni tenien cap tipus de
facilitat per fer-ho. 

Per tant, creiem que aquest punt és molt important, que les
administracions d'aquí i les de l'Estat s'hi impliquin.

El segon punt diu que: “El Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de l'Estat a l'ampliació de la cartera de serveis
financers que presten les oficines de Correus”. Nosaltres creiem
que des de les oficines de Correus, principalment per a
municipis molt, molt petits, poden ajudar en obrir tota una
cartera nova de serveis que facilitin a qualsevol persona major
poder anar a la seva oficina de correus per fer qualsevol tipus
de servei que faria a una entitat bancària, que no és a la seva
localitat. 

I el tercer: “El Parlament de les Illes Balears insta el Govern
de l'Estat a impulsar les modificacions normatives pertinents
per garantir que tots els consumidors, independentment dels
seus llocs de residència, en especial per a les persones majors,
tenguin accés fàcil, pròxim i atenció presencial per part de les
entitats bancàries financeres per tal de satisfer les seves
necessitats.

Com veuen, és una proposta feta en sentit positiu, no vol
crear cap tipus de polèmica i esper, honestament, que ens votin
tots a favor.

Moltes gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202202186
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Durán. Iniciam el torn de fixació de posicions,
per part del Grup Parlamentari Unidas Podem té la paraula la
Sra. Antònia Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Des del nostre grup donam la
benvinguda a aquesta iniciativa que, en definitiva, seria objecte
de diferents modificacions i ampliacions de serveis i, sobretot,
en qüestió de garantir drets als col·lectius vulnerables, com
pugui ser per exemple el de la gent gran que aquí s’anomena.

Evidentment, els serveis s'han de garantir de manera
presencial, tant per a la gent gran com a altres persones que
puguin tenir problemes amb la digitalització o problemes fins
i tot d'alfabetització, que els manquin o que els dificultin l'accés
a l'administració. 

Quant a l'ampliació d’aquesta cartera de serveis per part de
les oficines de Correus, nosaltres pensam que Correus és un
servei essencial dins el nostre país i bé estaria que es
reforçassin també les seves plantilles. 

I en relació a la modificació normativa respecte de les
entitats bancàries, jo crec que és prou obvi, conegut i notori que
nosaltres consideram que les entitats bancàries han de tenir un
servei a la població que en aquests moments no es produeix.

Llavors, en definitiva, per la nostra part suport a aquesta
iniciativa que vendria a atendre un col·lectiu vulnerable, donar
la benvinguda al Partit Popular que la presenta i que esperam
que segueixi en aquesta línia també a altres comunitats
autònomes on governa. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Martí. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, consideram molt apropiada aquesta
iniciativa, aquesta proposició no de llei que presenta el Grup
Parlamentari Popular, l’escletxa digital i gent gran, i, a més, em
permet dir una cosa que he sentit molt en aquest parlament i
que mai no havia pogut dir, ara, nosaltres n’havíem presentada
una anteriorment, que va ser una que va presentar el Sr.
Méndez a principis de febrer i que es va presentar també a la
Comissió d'Economia i que també es va aprovar amb uns
termes molt similars, que principalment demanava acords de
col·laboració entre les entitats financeres i el Govern de les
Illes Balears.

Sí que m'agradaria demanar una esmena in voce al primer
punt, on fa referència al Consell Insular de Mallorca, fer-ho en
plural, als consells insulars, perquè així pogués ser extensiva a
totes les Illes Balears.

I res més, només dir que votarem a favor i que considerem
molt interessant aquesta iniciativa.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies. Bé, nosaltres aquí crec que es plantegen una sèrie
de qüestions que també coincidesc amb moltes d'elles, també ja
hem tengut ocasió de debatre-les, i que, bé, aquí mescla un poc
les gestions administratives amb les administracions i també la
part financera, la part financera que és el segon punt. 

Bé, nosaltres la denúncia de l'exclusió financera que es
produeix a nivell de l’Estat espanyol i, sobretot a nivell també
de les nostres illes, hem presentat, crec, dues proposicions no
de llei, precisament en aquest sentit, i crec que han estat
aprovades. Jo crec que amb això hi ha prou consens amb tots
els grups de la cambra, que realment és una situació que
produeix molts de greuges, sobretot a les famílies i a les
persones més vulnerables, en el sentit de mobilitat, en
qualsevol qüestió, no en un sentit només econòmic i que, per
tant, vivim cada dia nous pobles que ni tan sols tenen un caixer
automàtic o s'aprova la retirada d’oficines.

Jo crec que el sistema financer viu o ha viscut des del
rescat, encara més, una situació de privilegi, en el sentit que no
s’ha tengut en compte per l'Estat espanyol que realment han
convertit els serveis financers com uns serveis essencials i que,
per tant, les persones avui en dia no poden fer una vida, entre
cometes, normal, no poden comprar coses per més de 1.000
euros, no poden fer gestió, no poden fer transferències, si no
depenen d'una entitat financera, és una dependència total. Per
tant, no pots viure al marge de les entitats financeres. 

Per tant, nosaltres sempre... ja ho he dit, aquesta exclusió
crec que és una lluita que hem d’insistir des de tots els caires
que es resolgui, jo crec que necessitam més que una regulació,
necessitam compromisos més fermes. Però, bé, nosaltres
evidentment totes les qüestions..., en aquest cas que les oficines
de Correus idò s’incentivin, que jo crec que ho fan, però que
s'incentivin també ens sembla bé.

En el tema de tràmits administratius, evidentment, també
creiem que és cert que la pandèmia també ha fet que es
prioritzassin els serveis telefònics o els serveis a distància per
una qüestió..., costa ara després retornar una altra pic al sistema
presencial per part de totes les administracions, perquè, és clar,
també és més fàcil fer feina amb hores concertades, amb cites
prèvies, etc., però sí que és cert que hi ha una gran quantitat de
la població que de vegades necessita una atenció, vull dir,
necessita poder disposar a qualsevol moment d’anar a
l’administració a resoldre qualsevol qüestió.

Bé, nosaltres en aquest cas també hi donarem suport.
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EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Moltes gràcies, Sra. Campomar. Per part del Grup
Parlamentari VOX-Actua Baleares, té la paraula la Sra. Idoia
Ribas, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO: 

Gracias, presidente, buenas tardes a los asistentes a esta
comisión. Desde luego que creemos muy acertada esta
proposición no de ley que presenta el Partido Popular y que,
además, va en la línea de la que luego vamos a debatir también,
que presentó nuestro grupo en este Parlamento, porque sí que
es cierto que hoy en día la inmensa mayoría de los ciudadanos
están obligados a tener una cuenta corriente en una entidad
financiera, es una obligación simplemente para cualquiera que
cobre el salario mínimo, que hoy en día ya supera los 1.000
euros al mes, si prorrateamos las pagas extras. Por tanto, todos,
o prácticamente todos estamos obligados, para una cosa o para
otra, a tener una cuenta corriente. Eso hace que las entidades
bancarias, pues también tengan que someterse, es de justicia, a
una serie de normativa para facilitar que las personas puedan
tener acceso a esos servicios que están obligadas a solicitar.

Por tanto, estamos de acuerdo con esta iniciativa, con el
punto segundo y tercero, y también con el punto primero, que
no hace referencia a las entidades financieras, sino a las
administraciones públicas, que también es muy importante,
porque con esta pandemia ya se ha generalizado que hay que
hacerlo todo por internet, pero es que antes de la pandemia ya
habían empezado con esto de obligarte a hacer según qué
trámites, a través de internet, como única forma posible; y m
gusta que ponga “que se garantice a todos los ciudadanos que
lo deseen”, porque, claro, siempre hablamos de las personas
con mayor dificultad para acceder al mundo digital, pero,
bueno, cualquier ciudadano en un momento dado puede desear
dirigirse a la administración pública para solicitar algo, para
eso está el derecho de petición, que existe y que está recogido
en la Constitución Española, y no tiene por qué tener en ese
momento acceso a internet. O es más, y lo que es peor, accedes
a internet, haciendo el trámite reglamentario que te han dicho
que tienes que hacer, en la página web que te han dicho que
tienes que ir y resulta que no funciona, que está colgado el
servidor, que el impreso que tienes que rellenar, pues no te deja
tabular, no te deja poner un espacio entre palabra y palabras, no
puedes rellenarlo, entonces, esto es bastante desesperante. Si
todo funcionaria como la seda, dirías, bueno, estupendo, pero
es que, encima, ni siquiera.

Por tanto, nuestro voto también es a favor de esta iniciativa. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Ribas. Per part del Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep Melià,
per un temps de cinc minuts. 

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, El Pi també votarà
favorablement aquesta iniciativa, que, com s'ha dit, jo crec que
hi ha diversos grups, també el nostre, que ja han presentat

proposicions molt similars a aquesta, per tant, que van en la
línia que, tot i reconèixer que, evidentment, el futur és la
digitalització, el que no és admissible és que hi hagi una part de
la població que quedi fora del sistema perquè no estan
alfabetitzades digitalment. Per tant, aquí es tracta que tothom
pugui tenir una vida normal, una vida correcta, una vida plena,
amb les facultats que té, i, si no té les facultats digitals,
evidentment, l'administració s'ha d’encarregar que també
puguin fer els tràmits, diguem, a la clàssica, al mode
tradicional.

I això especialment és important, també, no només per
l'administració pública, sinó per les entitats bancàries les quals,
com també s'ha dit, són un servei essencial necessari, que
necessiten tots els ciutadans i, per tant, també hi ha d'haver una
facilitat per accedir-hi.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sr. Melià. Per part del Grup
Parlamentari Mixt té la paraula el Sr. Josep Castells, per un
temps de cinc minuts 

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. I, bé, el primer que vull dir és
que nosaltres estam a favor d'aquesta proposició no de llei, com
hem estat a favor de moltes iniciatives similars. El que els he de
dir és que em sobta, sincerament, que el PP hagi presentat
aquesta proposició, quan, per exemple, fa relativament pocs
dies en vam debatre una que va presentar la Sra. Campomar,
que proposava crear una banca pública, i perdoni que li digui,
és que li van dir de tot -ara no hi és el Sr. Costa-...

(Rialles de l’intervinent)

... però intervencionista..., i aquí diuen, bé, volen convertir
Correus en una banca pública. Bé, benvinguts, em sembla que
el que proposava la Sra. Campomar no era tan descabellat. I
després volen fer les modificacions normatives pertinents per
garantir que tots els consumidors, independentment del lloc de
residència, tinguin accés fàcil..., o sigui, intervenció,
intervencionisme. Aquí ja, vostès, amb tot allò del foment i de
l'incentiu no, normatives per obligar.

Escolti, perfecte, cap problema, si hi estam totalment
d'acord! El que passa és que jo els suggeriria que tinguin més
coherència entre els discursos que fan, respecte de les propostes
que fan els grups d'esquerres, i després les propostes que fan,
perquè aquesta arcàdia feliç on vostès consideren que fer
incentius i fomentar solucionarà els problemes, doncs,
malauradament ja veuen vostès mateixos que no és així, i quan
s'adonen que hi ha un problema, un problema pel qual tots ens
sentim interpel·lats, que és el problema d'accés de la gent gran
a diversos serveis administratius i també financers, doncs què
proposen? Normativitzar, normativitzar, fer modificacions
normatives pertinents.
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Escoltin, benvinguts, com es diu en aquest cas, benvinguts
a les nostres propostes i, tal com he dit, i per tots els motius
esmentats, hi votarem a favor.

Moltes gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Irene, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. TRIAY I FEDELICH:

Gràcies, president, bones tardes, diputats i diputades.
Aquesta PNL que avui ens du a debat el Partit Popular és una
proposta similar a la que va presentar el Sr. Félix Alonso, al
Congrés dels Diputats, el febrer del 2018, i, justament, un dia
després que vostès enregistressin aquesta proposició no de llei,
els grups que donen suport al pacte, al Govern, van registrar
una PNL de caire prou similar.

El Butlletí Oficial de l'Estat, de dia 1 de març, surt
publicada la Llei 4/2022, de 25 de febrer, sobre la protecció de
consumidors i usuaris davant les situacions de vulnerabilitat
social i econòmica, i, evidentment, la Conselleria de Salut i
Consum treballa en realitzar campanyes que arribin als
ciutadans i ciutadanes; durant les darreres setmanes s'ha dut a
terme una campanya anomenada “Sabies que els bancs estan
obligats a oferir un compte bancari gratuït a les persones
vulnerables?”, i en aquest cas s’han repartit gairebé 6.000
exemplars en paper als centres de salut, unitats bàsiques i
consultoris.

A més, com bé demana un dels punts que es duen a votació,
és molt important la implicació de les administracions locals,
en aquest cas hi ha ajuntaments que ofereixen diàriament suport
tècnic per ajudar a realitzar tràmits electrònics o bé iniciatives
que duen centres educatius per als pares, que ajuden també a
realitzar aquests tràmits electrònics.

Poca cosa més a afegir, el Grup Parlamentari Socialista hi
donarà suport.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Triay. En torn de
contradiccions té la paraula la Sra. Durán, cinc minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Gràcies, Sr. President. Intentaré ser molt breu, primer de
tot, vull agrair a tots els partits polítics que donin suport a
aquesta proposta, això és el primer, moltes gràcies.

Ciutadans ens ha proposat fer una transacció al primer punt,
transacció que em sembla totalment adequada i correcta, no ho
sé..., em pot que tal vegada som de Mallorca i he posat Consell
Insular de Mallorca, però no és així, ha de ser “tots els consells
insulars”, per tant, si a vostès els sembla bé, acceptaríem

aquesta transacció i modificaríem aquest primer punt, i ben vist
i moltes gràcies al Sr. Diputat de Ciutadans.

Vull explicar un poc, perquè ho ha comentat la Sra.
Diputada de MÉS, que era una proposta que parlava de
l’escletxa digital i d’entitats bancàries, i també parlava de
l'administració; he de dir-li que aquesta PNL forma part de tres
PNL que jo vaig preparar personalment sobre gent gran,
necessitats de la gent gran, i en vaig presentar una
d’envelliment actiu, una de soledat no desitjada i aquesta
d’escletxa digital, i en l’escletxa digital per això vaig posar
també les administracions, perquè volia aglutinar no només les
entitats bancàries, sinó també les administracions.

Dues d’aquestes PNL varen anar a la Comissió de Serveis
Socials i la d’escletxa digital ha vengut a aquesta comissió,
però per això vàrem voler incloure, per una part, les
administracions i, per l’altra, les entitats bancàries.

És vera que tots els partits polítics o gairebé tots, jo havia
vist la PNL d’El Pi, per exemple, l'havia vista, la de Ciutadans
i la de MÉS per Mallorca, si no vaig equivocada, el que passa
és que no incloïen la part de les administracions i no es
comentava el que nosaltres creiem que és una necessitat, que és
ampliar la cartera de serveis a Correus.

M'ha fet gràcia el Sr. Castells, com que he de ser molt breu,
m’han demanat que sigui molt breu, no vull entrar a debatre-ho,
no sé exactament... no vaig ser aquí, a aquesta comissió que
vostè em comenta, que el Sr. Antoni Costa, que estic segura
que súper encertadament, súper encertadament, i estic segura
que coincidiria amb ell plenament, va estar en contra de la
banca pública. Però això no té res a veure amb una ampliació
de cartera de serveis de Correus i crec que vostè, a més, sé que
és prou intel·ligent per no mesclar, com dèiem a ca meva, ous
amb caragols.

Per tant, no hi entraré i sí li donaré les gràcies pel seu vot
positiu.

I també gràcies al PSOE, que ens ha recordat la Llei
4/2022, però l’important és que s’aprovin aquests tipus de
propostes, que hi hagi una sensibilitat de les necessitats de la
gent gran, que era el meu interès. I que, després, com dic
sempre, i en aquesta comissió tal vegada no m’ho han sentit cap
vegada, és que, després que aprovem aquestes coses,
s’executin, que es facin factibles. 

Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Durán. Abans de passar a votació, em
pertoca demanar a tots els grups si estan d'acord amb la
transacció que ha plantejat el Sr. Pérez-Ribas. Ningú no s'hi
oposa. Per tant, entenc que podem passar a la votació única de
tots els punts.

Per tant, vots a favor? Unanimitat. 

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 2186/22, relativa a escletxa digital i gent gran.
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2) Proposició no de llei RGE núm. 2203/22, presentada
pel Grup Parlamentari VOX-Actua Baleares, relativa a
pobresa financera.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 2203/22, presentada pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares, relativa a pobresa financera. Per tant, per
a la seva defensa, per part del Grup Parlamentari VOX-Actua
Baleares, té la paraula la Sra. Idoia Ribas, per un temps de cinc
minuts. 

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Tras la crisis del sector financiero,
originada principalmente por la llamada burbuja inmobiliaria,
y en el caso de las cajas de ahorro, por la nefasta y negligente
gestión por parte de los responsables políticos colocados al
frente de dichas instituciones, se originó un proceso de fusiones
y concentración que ha dado origen al actual panorama
bancario en España. 

Las grandes entidades resultantes de esta simplificación del
sector no se ha producido de forma plácida y sin repercusiones,
de una parte, se realizaron un gran número de ERE, enviando
a miles de trabajadores bancarios al paro, o se prescindió del
capital de experiencia, mediante el sistema de prejubilaciones
pactadas; de otra, se ha reducido de forma drástica el número
de oficinas, llegando a desaparecer de muchos municipios, con
la consiguiente desatención y perjuicios para el público, en
general. En algunos lugares, donde la implantación de las cajas
de ahorro es mayoritaria, este problema de falta de oficinas y
del consiguiente déficit de atención es especialmente grave. 

Especialmente sangrante es la situación en la que se
encuentran nuestros mayores y aquellos sectores de la
población más desfavorecidos a los que afecta la brecha digital.
Nos encontramos ante una situación kafkiana en la que un
usuario que se presenta en una sucursal no es atendido sin cita
previa, y no se le permite solicitar dicha cita de forma
presencial, sino telemática, con lo que, quien no tiene acceso a
las modernas tecnologías digitales, queda fuera del sistema
financiero. 

Igualmente, muchas poblaciones se han quedado sin
ninguna oficina bancaria y los vecinos se ven obligados a
desplazarse a otras poblaciones para cualquier gestión. Junto a
todos ellos, las entidades financieras se aprovechan de la
dejación de funciones del Banco de España, imponiendo de
forma abusiva y unilateral horarios restringidos de caja,
obligando a realizar las operaciones a través de los cajeros o
mediante la banca on line, apartando, de nuevo, a quienes, por
edad o falta de recursos, no tienen acceso a estas tecnologías.

La banca, cuyos beneficios no dejan de crecer, es además
un servicio público esencial, como recogieron en su momento
los decretos del estado de alarma durante la pandemia. Los
trabajadores bancarios siguieron, sin apenas reconocimiento
social, al pie del cañón en los momentos más duros, y, al igual
que otros, como farmacéuticos o empleados del sector
alimentario, sin medidas básicas de protección, lo que originó
numerosos contagios y muertes.

La actual legislación española obliga de facto a la
utilización de los servicios bancarios, por blanqueo de capitales
no se pueden realizar pagos en efectivo a partir de
determinadas cantidades, no se pueden pagar determinados
recibos si no es a través de una entidad bancaria, y así un largo
etcétera que obliga a los ciudadanos a operar mediante las
entidades financieras.

Desde el Grupo VOX-Baleares queremos dar voz a este
enorme colectivo que se ve injustamente tratado por las
entidades bancarias y, en consecuencia, proponemos las
siguientes medidas: instamos al Gobierno de España a
actualizar la legislación en materia de buenas praxis en el
sector financiero, de forma que se garantice la atención
adecuada a todos los ciudadanos.

Instamos al Gobierno de Baleares a dar un trato preferencial
a las entidades financieras que garanticen el acceso a la
atención personal de todos los usuarios, eliminando la brecha
digital y la pobreza financiera y, en consecuencia: a utilizar de
forma preferente estas entidades para el pago de todo tipo de
recibos públicos: pago de impuestos, tasas y sanciones; a
utilizar de forma preferente estas entidades en los depósitos de
cuentas públicas, pago de nóminas a empleados públicos y todo
tipo de transacciones financieras de pago a proveedores o pago
de ayudas y subvenciones; a utilizar de forma preferente estas
entidades en todas las empresas instrumentales del sector
público; y a recomendar al resto de instituciones públicas de
Baleares, consejos insulares y ayuntamientos, aplicar este
principio preferencial.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, moltes gràcies, Sra. Ribas. Iniciam el torn de
fixació de posicions i, per part del Grup Parlamentari Popular,
té la paraula la Sra. Durán, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. DURÁN I CLADERA:

Moltes gràcies, president. Nosaltres amb el sentit de la
proposta estam totalment d'acord, vull dir, entenem
perfectament el sentit de la proposta. Estam totalment d'acord
amb gran part de intervenció que ha tengut la Sra. Ribas,
excepte el segon punt; nosaltres amb el segon punt tenim
problemes per pensar que l’administració ha de premiar, ha de
donar un tracte preferencial a unes entitats bancàries per donar
un bon servei, per donar un servei que hauria de ser obligat. És
a dir, nosaltres entenem que l'administració és la que té la
responsabilitat d'adaptar la normativa perquè aquesta tracte
presencial, com ha explicat ara la Sra. Idoia Ribas, o que no
sigui necessari haver de concertar una cita telemàtica per anar
a la teva oficina bancària i treure 150 euros, o gestionar un
rebut en paper, que no hagis de fer totes aquestes gestions, cosa
que li donam totalment la raó que no hauria de passar, però no
creiem que hagin de donar un premi a qui ho faci bé, a qui
decideixi fer unes bones pràctiques.

No, les bones pràctiques, si són obligades s'han d’acomplir
i, si no s’acompleixen, s'han de sancionar, i hem d'anar en
contra de l’incompliment de l’establert. 
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Per tant, qui té la responsabilitat d'establir què i què no s'ha
de fer a qualsevol entitat bancària? L'Estat, l'Estat. Per això,
nosaltres, a la primera proposta que hem presentat, dèiem que
és l'Estat qui ha de canviar la normativa que faci falta per
garantir el dret de l'usuari a tenir una atenció adequada i
acomplir totes les lleis de consum que obliguen qualsevol
empresari, qualsevol empresa, qualsevol entitat bancària a
donar un servei i a no-discriminar un determinat client si sap,
si té coneixement o no té coneixement de les eines digitals. 

Per tant, nosaltres això de diferenciar i de fer un tracte
preferent a qui ho fa bé, no, creiem que tothom ho ha de fer bé
i aquells que ho facin malament que paguin les conseqüències. 

Per tant, em costa votar-li en contra, però és que li hem de
votar en contra. Votaríem a favor del primer punt i votaríem en
contra del segon punt, perquè creiem que de la manera com
està redactat... i, a més, a nosaltres ens crea un problema de si
realment l'administració pot entrar en això. Realment vostè a
qualsevol administració, a aquest parlament, al consell, a 
qualsevol ajuntament li pot dir amb quin banc o amb quin altre
banc ha de dur les nòmines dels seus treballadors? Nosaltres
creiem que en això no hi hem d’entrar. 

Per tant, sentint..., entenent que el sentit i el fons és bo, el
que es proposa creiem que no és viable i que no és aquest el
camí per donar un bon servei a tots els clients de les entitats
bancàries. 

Moltes gràcies, per tant, votaríem a favor del primer punt i
en contra del segon. 

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé. Gràcies, Sra. Durán. Per part del Grup
Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra. Antonia
Martín. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, president. Efectivament, premiar qui fa el mínim,
que és acomplir la llei i tractar adequadament els consumidors,
no hauria de suposar un avantatge competitiu respecte d’altres
tipus d'empreses. I, amb això, molt resumit, coincidiria amb la
portaveu que m'ha precedit.

La veritat és que crida l'atenció les qüestions que comenten,
perquè després resulta que a altres parlaments defensen
absolutament el contrari, i aquest mateix mes de febrer, VOX,
a les Corts Valencianes, va anar totalment en contra del que
avui ens proposa aquí. Llavors, veiem una discordança molt
clara, no sabem exactament què pensen realment, si el que
presenten a una comunitat autònoma, si el que presenten a
l’altra, i la veritat és que, des del nostre grup parlamentari, no
donarem suport a aquestes iniciatives de la ultradreta, quan
realment on donen suport al govern s’impulsen mesures que
són molt perjudicials per a la gent gran. 

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT: 

Gràcies, Sra. Martín. Per part del Grup Parlamentari
Ciudadanos té la paraula el Sr. Marc Pérez-Ribas, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. PÉREZ-RIBAS I GUERRERO:

Gràcies, president. Bé, vull afegir al debat que tenim, sobre
el punt 2 d'aquesta iniciativa, que a la iniciativa que va
presentar el Grup Parlamentari Ciutadans hi havia un punt que
es va aprovar, que deia que “el Parlament de les Illes Balears
insta el Govern de les Illes Balears a suportar i implementar, a
la major brevetat possible, una iniciativa per catalogar com a
bancs amigables de les persones, o sigui, donar una etiqueta o
un certificat als bancs amigables de les persones a aquelles
entitats bancàries que presten un servei adequat i adaptat a les
necessitats de la gent gran.

És clar, aquesta és una iniciativa que sí, que no discrimina,
és una discriminació positiva, però, és clar, tal com està
redactat aquest segon punt, sí que és vera que no hi podem
votar a favor, perquè es parla d’utilitzar de forma preferent
determinats tipus d'entitats financeres.

Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pérez-Ribas. Per part del Grup Parlamentari
MÉS per Mallorca té la paraula la Sra. Joana Aina Campomar,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL: 

Bé, nosaltres tampoc no hi votarem a favor, jo crec que hi
ha qüestions que ja s'han dit, nosaltres hem votat a favor,
perquè, a més, ho hem defensat sempre, no es tracta ara aquí de
bona praxi, es tracta de crear obligacions i de garantir; jo no sé
si és que no volen posar-se malament amb els bancs i l’únic que
volen és que siguin bones praxis. No, nosaltres creiem que
realment el que s’ha de fer és garantir ics serveis essencials de
cara a la ciutadania. 

I de cara al segon punt, que és un tema que jo crec que, de
diferents maneres s’ha explicitat, nosaltres també, és clar, tot és
molt relatiu això del tracte preferencial, vull dir, el que ha de
fer l'administració és acordar, diguem, normalment, els imposts
o tot el que es pugui emprar per al pagaments d'imposts, són
convenis que es fan amb les entitats financeres que
acompleixen uns requisits, però uns requisits concrets i taxats.
Per tant, aquí no és que hi hagi un tracte preferencial, sinó que
hi ha una garantia de compromís de complir una sèrie de
normes. I, és clar, és amb això que nosaltres estam d'acord, és
evident.

Una altra cosa és que discutim si aquestes garanties s'han
d'eixamplar, s'han d'ampliar i s’ha d’exigir més a aquestes
entitats financeres. Però, bé, nosaltres així, evidentment, amb
aquest bonisme, amb aquesta espècie com d’almoina, nosaltres
no hi estam d'acord. Moltes gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Per al torn del Grup Parlamentari
El Pi Proposta per les Illes Balears té la paraula el Sr. Josep
Melià, cinc minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES: 

Gràcies, Sr. President. El Grup Parlamentari d’El Pi demana
la votació separada. Al primer punt hi donarem suport.

Al segon punt, ens abstendríem, perquè pensam que la
redacció és ambigua, compartim la finalitat que, en definitiva,
el que intenta és que el servei sigui presencial, però, per
ventura, la redacció no és la més encertada i aquest terme de
“preferencial” idò no s'acaba d'entendre què significa i a què
consisteix aquest tracte preferencial.

Per això, atesa aquesta ambigüitat, ens abstendrem en el
punt.

Gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. És el torn del Grup Parlamentari Mixt,
té la paraula el Sr. Josep Castells, cinc minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, sembla que VOX s'ha
adonat que per solucionar els problemes no n’hi ha prou a
inhibir-se i que tothom faci el que vulgui, i visca la llibertat i
que cadascú tiri cap on vulgui, que les empreses facin el que
vulguin i que el Govern no té per què dir res a les empreses de
com han de funcionar, perquè així és la manera que funcionin
bé i que hi hagi prosperitat i que facin els seus beneficis, i que
donin ocupació..., és el discurs de VOX de sempre, no?

Llavors, és clar, s’adonen que la vida és més complicada,
que aquest conte de fades que vostès fan servir, demagògic,
aprofitant-se de la ignorància de molta gent de com funcionen
les coses, és clar, quan intenten fer una proposta mínimament
condreta, que no sigui propaganda nacional catòlica, doncs...,
és clar, diuen, bé, farem unes directrius de buena praxis, però,
bé, als que l’acompleixin els fomentarem, perquè, és clar, no ho
hem de regular massa, perquè, és clar, l'Estat..., tot el que sigui
l'Estat és socialcomunista, que és el que vostès diuen sempre.
Escolti, comença vostè a fer un cert tuf a socialcomunista, ja
està vostè..., vol decidir quines empreses ho fan bé i premiar-
les?

Escolti, si això ho proposés l'esquerra, vostè ens diria de
tot! Ens diria que afavorim els nostres amics, els nostres
amiguets, els nostres “xiringuitos”, etc. És clar, vostès ara,
xoquen contra la realitat, per sort, això, tard o d'hora, els
passarà i a la gent li caurà la bena dels ulls i es veurà que el seu
discurs és pura propaganda, absolutament inaplicable, i amb
molt poc recorregut.

I llavors, molt divertit, també, veure com discuteix amb la
resta de dretes sobre si..., ui, no, escolti!, si això és massa
discriminatori, dir a les empreses com han de funcionar. 

Bé, en general, es posen en evidència les contradiccions
d'aquest discurs de l'esquerra,  dintre de la mateixa família de
què no hem de regular res de les empreses, perquè les empreses
ja saben com han de prestar els seus serveis hi ha el d’abaixar
imposts, perquè els diners on estan millor és a la butxaca dels
ciutadans, tots aquests discursos que vostès fan, absolutament
populistes, absolutament de cara a la galeria i per aprofitar-se
de la ignorància de molta gent sobre com funcionen les coses.

Sincerament, a nosaltres no ens enganyen i, per tant,
votarem en contra d'aquesta proposició perquè, a veure, em
sembla ridícul que VOX vingui a fer aquesta proposta.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. És el torn del Grup Parlamentari
Socialista, per tant, té la paraula el Sr. Jordi Marí, per un temps
de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, president. Nosaltres, en primer lloc, discrepam
totalment de l'afirmació inicial que ens han fet a la proposta,
que el panorama bancari espanyol vengui de la nefasta gestió
de polítics col·locats i de la bombolla immobiliària, i el primer
que sorprèn, també, és que una gent que es dedica a la política
tingui tant de discurs antipolític. Vull recordar que el dimarts
passat -el dimarts, 24 de maig, fa dues setmanes- el seu
portaveu deia que:”El dinero público se despilfarra pagando
a los políticos”, supòs que això vol dir que ell no es
considerava polític, o és -almenys- la primera deducció que jo
trec d'aquí.

El panorama bancari actual no respon ni a la crisi del 2008
ni a la gestió dels polítics, respon al procés de concentració
bancària que ve de les normes de Basilea, que són tres tractats,
sabran: del 1988, 2004 i 2010, que el que feien era augmentar
la reserva de solvència mínima exigible de tots els bancs, cosa
que la manera més fàcil de complir-la era concentrar en els
bancs; llavors, concentram als bancs, i això va en contra de la
competència. Idò evidentment, aquesta és una mica la lectura
que nosaltres en fem.

El Grup Parlamentari Socialista ja va portar altres
proposicions no de llei sobre serveis bancaris, del company
Joan Ferrer, a la Comissió d'Assumptes Institucionals, així com
també hem donat suport a moltes altres que s'han presentat en
aquest sentit, com a una de Ciutadans, MÉS Mallorca, que al
final el que demanen és que es millori el servei bancari i que es
garanteixi com a servei estratègic uns mínims, i això vol dir
mínims d’oficines físiques a municipis petits, vol dir garantir
accés a persones majors, etc.

Però el Grup de VOX, al nostre entendre, és clar, s'omple
la boca amb el discurs que mira per la gent, pel petit empresari,
pels agricultors, però té una manera molt curiosa de fer-ho, una

 



HISENDA I PRESSUPOSTS / Núm. 99 / 7 de juny de 2022 2447

manera molt estranya i molt incoherent -diria jo-, perquè, és
clar, avui també ha esmentat “los desfavorecidos” o “los
vulnerables”, però, és clar, es veu que per ser “desfavorecido”
s’ha de ser home, heterosexual, espanyol, etc., no es pot ser
dona víctima de violència, perquè en aquest cas vostès no
donen suport ni al Salari Mínim Interprofessional, ni a la
reforma laboral, ni a la revaloració de les pensions, ni a l’Ingrés
Mínim Vital, etc. Però es veu que els serveis bancaris dels
vulnerables els interessa molt. Això, per una banda.

I, per l’altra, sense posar vostès cap ni una obligació ni
regulació sobre les empreses, vostès el que fan en aquesta
proposta és assenyalar, destacar, una operativa, molt nociva i
molt perjudicial, que és la del sector bancari privat,
posteriorment, els excusen -això sí, ells no tenen culpa de res-,
perquè tot és culpa dels polítics i de les institucions, que llavors
són els que han de venir a arreglar una mala operativa i a
regular i prevenir que no se segueixi produint.

I també ha estat curiós que avui ens deia, com un agreujant
de la situació del sector bancari, de la seva operativa, diu:
“cuyos beneficios no dejan de crecer”. Senyora, crec que fa
quinze minuts, l'he sentida a la sala de baix dir que, com li deia
MÉS Mallorca, fer benefici fos una cosa dolenta. Per tant, jo
crec que la coherència hauria de ser un valor més,...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

... un valor..., -no ho ha dit, com a, diu: “no, es que, encima, no
dejan de subir sus beneficios”. Bé, no acaba de dir, fa quinze
minuts, que no era res negatiu, perjudicial, nociu?

Bé, simplement, per acabar, al punt primer hi votarem en
contra, perquè el que demanen vostès fa molt de temps que el
Govern d'Espanya ja ho fa, el passat mes de febrer es van
signar uns protocols i uns convenis de col·laboració entre el
Ministeri d'Assumptes Econòmics, les associacions de banca i
el Banc d'Espanya. I el punt segon també el votarem en contra,
perquè, evidentment, com ja s'ha dit a molts grups -fins i tot el
Partit Popular-, no s'ha de donar cap tracte preferencial, s’ha de
regular perquè el servei sigui el correcte, el més inclusiu
possible, i al que no ho faci se l’ha de corregir perquè ho faci,
però en cap cas premiar la resta.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Marí. En torn de contradiccions, Sra. Ribas,
cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gracias, presidente. Bueno, vamos a ver, nosotros lo que
creemos es que hay que regular la actividad económica, por
supuesto que hay que regularla, hay que regularla para evitar
abusos entre particulares, y también hay que regular para
permitir que las personas puedan ejercer sus derechos cuando
es el mismo Estado el que les obliga a ejercerlos de una forma
determinada. 

Si yo tengo derecho a cobrar de otro más de 1.000 euros o
a abonárselo a otro, a cambio de una contraprestación o porque
hago una operación o por el motivo que sea, el Estado me
obliga a hacerlo a través de un banco; entonces, yo exijo a ese
mismo Estado que ponga las medidas necesarias para que ello
sea posible, pero no a costa de los otros, debe ser el Estado
quien lo haga posible, que es quien ha causado el problema. 

Nosotros creemos que todos los ciudadanos deben tener
facilidad para acceder a los servicios bancarios, ahora bien, ello
no implica, necesariamente, imponer a una empresa privada
que incluya la atención presencial como servicio universal,
cuando ni siquiera la propia administración lo hace, ni siquiera
la propia administración pública lo hace, nos obligan a hacer
muchos trámites a través de vías telemáticas.

A la administración pública sí que se lo exigimos, a ellos sí
que les exigimos que dejen que todos los ciudadanos accedan
a los trámites administrativos de forma presencial, si lo desean,
tal y como hemos votado a favor en la propuesta anterior de
otro grupo parlamentario.

Por eso creemos que debe ser la administración pública
quien promueva la digitalización y que garantice que todas las
personas puedan acceder a ella. Y es cada vez más frecuente
que los bancos atiendan de forma digitalizada, ahorran costes,
claro. Y sí, los beneficios de los bancos siguen creciendo, pero
no queremos que dejen de crecer, lo que queremos es que la
solución la ponga la administración pública, y que no se
cuelgue, como siempre viene haciendo, del sector privado para
solventar los problemas que ellos mismos han generado. 

Gracias, presidente.

EL SR. PRESIDENT:

Molt bé, Sra. Ribas, abans de passar a la votació, demanaria
si permet la votació per separat.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Sí.

EL SR. PRESIDENT: 

Sí, perfecte. Idò, essent així, passaríem a la votació del
primer punt de la PNL. 

Vots a favor?

 Vots en contra?

Abstencions?

 Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

5 vots a favor i 7 vots en contra. 
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EL SR. PRESIDENT:

Per tant, quedaria rebutjat el primer punt.

Ara passaríem a la votació del segon punt.

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

Secretària?

LA SRA. SECRETÀRIA:

(Manca de so)

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda rebutjada la Proposició no de llei
RGE núm. 2203/22, relativa a pobresa financera.

I no havent més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió. 

Salut tenguem!
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