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LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem
la sessió d’avui.

En primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

Sra. Garrido?

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Perfecte, gràcies.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

Moltes gràcies.

Qualque substitució més? No?

Idò moltes gràcies.

Proposició no de llei RGE núm. 6265/19, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista,
Unidas Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a creació
d’un protocol d’atenció a les oficines de consum de les
Illes Balears per a l’atenció als afectats per les
hipoteques IRPH.

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui, relatiu a la
Proposició no de llei RGE 6265/19, presentada conjuntament
pels grups parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS
per Mallorca, relativa a la creació d’un protocol d’atenció a
les oficines de Consum de les Illes Balears per a l’atenció als
afectats per les hipoteques IRPH.

Per a la seva defensa per part del Grup Parlamentari
Socialista té la paraula la Sra. Irantzu Fernández, per un temps
de cinc minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Gràcies. Com explica la iniciativa, el 10 de setembre
vàrem tenir coneixement que l’advocat general del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea va emetre un informe que obria
les portes perquè els consumidors afectats per les hipoteques
vinculades a l’índex de referència de préstecs hipotecaris
puguin reclamar judicialment compensacions per la
comercialització d’hipoteques vinculades a aquest indicador.
Segons l’advocat general l’IRPH es tracta d’una fórmula
matemàtica de càlcul complex i poc transparent per al
consumidor mitjà. 

Encara que aquest informe no és vinculant, ja ho sabem, sí
que acostuma a condicionar les decisions del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea que arribaran a finals d’aquest
2019 o a principis de l’any 2020. A partir d’aquesta decisió
seran els jutges espanyols els que hauran de decidir en cada
cas si el client va ser degudament informat del càlcul,
l’evolució passada i les repercussions de l’esmentat índex, és

a dir, si les entitats bancàries van ser suficientment
transparents amb els consumidors o no ho varen ser.

Després de les repercussions que en el seu dia van tenir les
decisions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la
retroactivitat de la nul·litat de les anomenades clàusules
sostre, sentència de 21 de desembre de 2016, i per tant de
l’obligació dels bancs de retornar als clients els sous cobrats
de forma il·legal, ens trobam una vegada més davant un cas on
els tribunals poden reconèixer la indefensió patida pels
consumidors. De fet l’Audiència Provincial de la secció
segona de Girona i el Juzgado de Primera Instancia número 2
de Amurrio ja han declarat la nul·litat de l’IRPH en dues
sentències de començament d’aquest any, de gener.

Per tant, davant la repetició d’una situació que ja es va
donar l’any 2016 amb les clàusules sostre i amb l’experiència
que això suposa per a les administracions públiques, per als
consumidors, per a les seves associacions que els representen,
però també per als bancs, que ja imaginen el que està per venir,
trobam que és el moment d’instar el Govern de les Illes
Balears a la creació d’un protocol específic per part de la
Direcció General de Consum per a l’atenció als afectats per
les hipoteques IRPH, un acompanyament des d’ara fins al
moment en què sorgeixin les primeres informacions, i
conseqüentment desinformacions, fins al moment de la
resolució definitiva; que aquest protocol inclogui la creació
de punts d’informació específics tant telemàtics com
presencials per garantir el dret a la informació de tots els
ciutadans afectats per les hipoteques IRPH; i, en tercer lloc,
la signatura de convenis de col·laboració amb els col·legis
d’advocats, d’economistes i de titulats mercantils i
empresarials de les Illes Balears per tal de donar resposta a les
persones consumidores i usuàries afectades per l’índex
hipotecari IRPH.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. També per a la defensa d’aquesta
proposició no de llei, pel Grup Parlamentari Unidas Podemos
té la paraula la Sra. Antònia Martín, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, presidenta. A Espanya hi ha 1,3 milions
d’hipoteques que utilitzen l’índex IRPH; llavors parlam d’un
nombre d’afectats que és elevat. Suposadament es tracta d’un
indicador menys volàtil que l’Euribor però que és, de fet, més
car que aquest. 

Dins les obligacions de les administracions públiques hi ha
protegir els drets dels consumidors i les consumidores
enfront de possibles abusos; aquí parlaríem concretament d’un
possible abús per part de les entitats bancàries, com bé ha
exposat la diputada del Partit Socialista, i per aquest motiu
subscrivim aquesta proposició no de llei conjuntament també
amb MÉS per Mallorca. Gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906265


SALUT / Núm. 6 / 9 d'octubre de 2019 79

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per a la defensa d’aquesta iniciativa pel
Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula el Sr. Josep
Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, primer de tot vull subscriure
les paraules de les persones que m’han precedit, del Grup
Parlamentari del PSIB i d’Unides Podem, i afegir simplement
que aquesta proposició no de llei, evidentment, és una
proposició no de llei crec que molt adequada, és preventiva, és
una proposició no de llei incompleta, supòs, incompleta
perquè estam a l’espera de què passarà, per tant es requerirà
previsiblement una proposició de llei o una iniciativa
parlamentària o un posicionament polític d’aquesta cambra en
el moment que hi hagi la resolució del tribunal, que s’espera
a final d’any, per tant... 

Però és bo, és bo que aquesta proposició s’hagi presentada,
és bo perquè ja activa el Govern de les Illes Balears, en
previsió del que pugui passar, i n’hi ha prou a veure els punts
com són: el primer és crear un protocol específic per part de
la Direcció General de Consum; el segon és crear punts
d’informació; i el tercer és ja començar a dur a terme
convenis de col·laboració amb els col·legis d’advocats,
economistes, etc.

Per tant és una proposició no de llei a la qual donam suport
i que té aquesta part, evidentment, que és una primera part -hi
haurà d’haver una segona part-, i evidentment des de MÉS per
Mallorca creiem que la defensa dels consumidors davant
aquestes clàusules i pràctiques abusives que s’han donat o han
estat una pràctica constant durant aquests anys, tant per entitats
bancàries com per altres..., com per multinacionals, creiem
que estam en l’obligació tots els grups parlamentaris de donar
suport a aquesta iniciativa, és a dir, aquestes pràctiques
abusives ens han deixat casos i s ituacions dramàtiques a
famílies, i un cas com aquest, que és estrany, aquest índex de
referència de préstecs hipotecaris IRPH, en contraposició a
l’Euribor, que genera unes diferències tan, tan, tan
substancials, ens du a pensar que evidentment finalment la
justícia donarà la raó a l’advocat general del Tribunal de
Justícia de la Unió Europea, que ja va emetre aquest informe.
Aquesta discrepància tan gran entre un euribor i un IRPH és
massa elevada.

Per tant des de MÉS per Mallorca demanam i instam els
altres grups, evidentment, a donar suport a aquesta PNL.
Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. S’han presentat esmenes del Grup
Parlamentari Popular, les esmenes RGE núm. 6543, 6544 i
6545/19. Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula,
per part del Grup Parlamentari Popular, la Sra. Maria Antònia
García, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. GARCÍA I SASTRE:

Moltes gràcies, presidenta, bona tarda, senyores i senyors
diputats. El PP considera fonamental la defensa dels drets i els
interessos dels consumidors i usuaris, tal com recullen la
nostra Constitució, l’Estatut i una Llei pròpia, la 7/2014, de
23 de juliol, que esmenta la protecció de les persones
consumidores i usuàries de les Illes Balears. Per tant,
iniciatives encaminades a garantir aquests drets i especialment
iniciatives dirigides a disminuir o a controlar el poder de
negociació de les empreses per evitar que imposin les seves
condicions contractuals poc transparents, poc clares i en
molts casos opaques, aquestes iniciatives trobaran la
col·laboració del Partit Popular.

En relació  amb la PNL presentada per PSOE, Unides
Podem i MÉS per Mallorca, relativa a l’índex de referència de
préstecs hipotecaris, voldria fer dos comentaris , un de
dimensió jurídica i un altre de dimensió operativa.

Des del punt de vista jurídic, i que consti que jo no som
jurídica i dins aquesta comissió hi ha persones amb una sòlida
formació jurídica, però m’agradaria remarcar que instam el
Govern a dur a terme una sèrie d’actuacions en base a un
document redactat per un misser general de la Unió Europea
en el marc d’una qüestió prejudicial, plantejada per un jutjat de
primera instància de Barcelona. Les conclusions d’aquest
document no són vinculants, però aquest dictamen pot ser que
condicioni la sentència del Tribunal de la Unió Europea.
També és vera que hem trobat sentències contràries a aquesta
direcció del tribunal superior. Per tant no estam davant una
sentència del Tribunal de la Unió Europea; ara bé, en defensa
dels drets dels consumidors nosaltres no ens oposarem a
aquesta iniciativa.

I l’altre comentari que els volia fer des de la dimensió
operativa té a veure amb la manera en què s’ha articulat i
justificat aquesta PNL. Hem notat a faltar a l’exposició de
motius, com en els tres punts de la PNL, la manca de
referències a les associacions de consumidors, ja que la Llei
7/2014, de 23 de juliol, al seu capítol 7, article 35, reconeix
les associacions de consumidors i usuaris com a via de
representació i participació dels consumidors i usuaris. Per
tant, consideram que totes aquestes actuacions que es
pretenen posar en marxa haurien de comptar amb la
col·laboració i participació d’aquestes associacions.

El portal de consumidors, que és on es troba la relació
d’aquestes associacions, que són un total de 9, els reconeix
com a unes entitats sense finalitat de lucre constituïdes
legalment i que tenen com a objectiu la defensa, la
informació, l’educació, la formació, l’assistència i la
representació dels drets i interessos dels consumidors i
usuaris. Per tant, entendran que ha estat una sorpresa per a
nosaltres comprovar que els partits de l’esquerra no plasmin
a la seva PNL la tasca que realitzen aquestes associacions i no
reconeguin la seva condició d’interlocutors vàlids.

Per tant, la nostra proposta és una esmena d’addició, que
serà de la següent manera, és afegir el paràgraf següent: “...

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906543
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amb la participació i la col·laboració de les associacions de
consumidors de les Illes Balears, especialment aquelles que
estan representades al Consell del Consum de les Illes
Balears”, i d’aquesta manera podrem garantir que aquestes
associacions puguin desenvolupar plenament el paper que la
llei balear els atorga.

Moltes gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. S’han presentat pel Grup Parlamentari
VOX-Actua Baleares les esmenes RGE núm. 6580, 6581 i
6582/19. Per a la defensa d’aquestes esmenes té la paraula,
per part del Grup Parlamentari VOX-Actua, la Sra. Idoia Ribas,
per un temps de cinc minuts.

LA SRA. RIBAS I MARINO:

Gràcies, presidenta. Nosotros estamos totalmente de
acuerdo con que se establezcan medidas para informar a los
consumidores ante estas prácticas abusivas de las entidades
bancarias, por supuesto que sí. Lo que pasa es que, desde un
punto de vista jurídico, como bien ha introducido la
representante del Grupo Popular, consideramos que puede ser
tal vez un poco... prematuro establecer esta PNL ahora mismo,
o precipitado, más que nada porque, como se ha dicho, el
dictamen del abogado general no es una sentencia. Hasta que
no esté la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea dictada, y sea firme, no es vinculante para los
tribunales españoles.

Es cierto que hay algunos tribunales, algunos juzgados que
sí que consideran el IRPH como una cláusula poco
transparente y, por tanto, abusiva en los contratos de adhesión,
pero también es verdad que, por ejemplo, la Audiencia de
Palma no lo considera así; sí que considera por supuesto la
cláusula suelo, ya sabemos que sí, y otras cláusulas, como el
vencimiento anticipado, etc., pero justamente el IRPH no es
una de las cláusulas que se consideren abusivas aquí en
Baleares. Evidentemente, a partir de que el Tribunal de Justicia
de la Unión Europea lo considere así, pues la Audiencia de
Palma asumirá esa doctrina, como viene haciendo siempre,
pero bien.

Sí que me parece precipitado, no solamente por el hecho
de que nos adelantemos por el hecho en sí, sino porque si
ahora empezamos a fomentar que la gente pleitee contra sus
bancos por el IRPH imaginemos, por un casual, que podría
pasar, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no
siguiera adelante con el criterio del abogado general..., bueno,
pues en ese caso podríamos estar abocando a la gente a perder
los pleitos y perder en costas y incurrir en mayores gastos,
porque saben ustedes que cuando uno no gana un pleito o no
gana todo lo que pide, pues le pueden condenar en costas y
tienes que pagar tu abogado y tu procurador más el abogado y
el procurador del banco.

Entonces, creo que, por prudencia, deberíamos añadir estas
enmiendas que hemos presentado nosotros que es

simplemente al final de los párrafos añadir: “una vez se
publique la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea y en caso de que la misma recoja el criterio emitido
por el abogado general del TJUE sobre la falta de
transparencia del indicador IRPH”, pone “indiador”, pero es un
fallo formal, és “indicador”.

Y luego, la tercera enmienda también: “una vez adquirida
la firmeza -en el apartado 3- la sentencia del TJUE y siempre
y cuando recoja el criterio de su abogado general sobre la falta
de transparencia del referencial IRPH”. 

No es por ser puntillosa, de verdad, y no es por querer
poner pegas, pero es que lo creo por seguridad jurídica y para
evitar posibles daños, por supuestos ajenos a la voluntad de
esta comisión, que lo que queremos es que efectivamente se
haga justicia con estas personas que han estado pagando unos
intereses muchísimo más elevados, incluso yo he visto
sentencias con cláusulas suelo que se las han quitado, pero
como tenían un IRPH ni siquiera han entrado en vigor
cláusulas suelo del 4,75 y del 5, porque el IRPH estaba todavía
por encima de las cláusulas suelo.

Por tanto, creo que podría ser positivo añadir estas
enmiendas si son aceptadas.

En cuanto al punto... la enmienda segunda, ésta supongo
que ya no la querrán aceptar, pero yo la voy a defender y voy
a explicar por qué, nosotros creemos que ya hay suficientes
puntos de atención y que, precisamente, con las enmiendas
que ha introducido el Grupo Popular, teniendo en cuenta esta
colaboración de las asociaciones de usuarios y de
consumidores y usuarios, pues no sería necesario incrementar
más aun esta administración pública, que nosotros siempre
decimos que consideramos que está sobredimensionada, y con
esta medida del punto 2 ustedes pretenden crear nuevos puntos
de atención. Creemos que ya con los que hay sería más que
suficiente, más si hacemos convenios de colaboración con el
Colegio de Abogados o  de Economistas u otros colegios
profesionales y, por tanto, estaríamos incrementando el gasto
público en algo que podríamos ahorrar, y creo que al Gobierno
de las Islas Baleares hoy por hoy no creo que le interese
incrementar el gasto público en algo que se podría ahorrar y
que creo que está perfectamente atendido ya por otras vías,
¿no?, más que nada porque la situación económica que viene,
-no sé si son ustedes conscientes, nosotros sí que lo somos y
mucho-, creemos que es momento de intentar ahorrar
recursos o hacer que sean lo más eficientes posible, y no
seguir aumentando esta administración pública que -como
digo- creo que quedarían perfectamente atendidos los
consumidores con los puntos de la oficina que hay hoy por
hoy ya de atención al consumidor, o con estas asociaciones
que pueden hacer esta labor de difusión de los mecanismos
que tienen para hacer valer sus derechos ante las entidades
bancarias primero y luego ante los tribunales.

Entonces, por estos motivos hemos presentado estas
enmiendas y bueno en el fondo estamos totalmente de acuerdo
con la intencionalidad de esta PNL. Gracias.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906580
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201906581
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gracias. Pel Grup Parlamentari Ciutadans té la paraula el
Sr. Juan Manuel Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA:

Gràcies, presidenta. El meu grup parlamentari, en principi,
donarà suport a la PNL, i dic en principi així com està
estructurada per la intenció que té, ja que nosaltres sempre ens
posicionam, sobretot quan no fem una esmena, i no l’hem feta
perquè té un contingut jurídic important, és a dir,
interpretació, que aquí s’han fet moltes aportacions i que ens
dóna alguna pista el que pot ser la nostra línia de suport i de
suggerir la incorporació d’algunes esmenes, o almanco de la
seva reflexió, però aquí hi ha dues coses que són importants:
la part jurídica, que no hi entraré, perquè l’heu argumentada i
sobretot els que sou juristes, els que sou més experts en dret,
jo no, però hi ha un cosa i és la filosofia de la PNL, suport que
donarem, tot el que sigui la protecció del consumidor i
efectivament una major orientació ha de tenir el suport, entenc
jo, unànime, de tots els grups parlamentaris.

Aquesta PNL està redactada de tal manera que en el
moment en què té una resolució, quan s’aprovi, s’aprova, es fa
la resolució, es comunica al Govern, aleshores el Govern, si
l’assumeix com a tal, que té la facultat de no fer-ho, la pot
posar immediatament en marxa. 

Aleshores, damunt això i damunt el plantejat en el que
suposa que és un informe... el plantejat per l’advocat general
del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea, no és una
sentència ferma, és una recomanació, és un informe no
vinculant; si s’incorpora l’esmena de VOX, s’entén que se li
diu..., és a dir, condiciona la PNL que aquest servei, aquest
punt d’informació es posi en marxa, una vegada que es tengui
una fermesa o almanco un informe molt més... un
pronunciament de la resolució del Tribunal Superior de
Justícia, d’acord?

Per tant, són dos moments diferents i és una cosa que heu
de plantejar. A mi em sembla necessari que es doni orientació,
de fet ja es fa, els punts d’informació de l’Oficina del
Consumidor ja ho fan, entitats privades asseguradores s’han
posat en comunicació amb els seus clients, en contacte amb
ells per informar-los d’una suposada... d’aquest mateix criteri
a través de... i també de les clàusules sòl, aquestes que es
diuen, per tant ja han iniciat... I llavors hi ha la iniciativa
privada que hi pugui haver de qualque client.

Però nosaltres tenim un posicionament ja conegut, és a dir,
tot el que suposi la creació d’un altre ens públic amb un alt
càrrec que suposi més capítol 1 i més capítol 2, és a dir, més
nòmines i més despesa corrent, ens hi oposarem. Aquí no es
reflecteix, aquí no es demana, o almanco explícitament, no es
diu crear una estructura, es diu crear dins l’àmbit orgànic de
l’administració, la Direcció  General de Consum, un punt
d’informació el qual entenc jo que serà gestionat per
treballadors públics, experts dins l’àmbit, que, en tot cas,
necessitaran una formació específica dins aquesta línia.

Per tant, entenem que el protocol que se’ls donarà justifica
aquest instrument de gestió i d’eficàcia, recollirà aquesta
necessària formació. Jo us deman al grup..., ponents i que
proposau que recomaneu també aquesta formació
imprescindible dels treballadors sobre aquest tema.

Per altra banda, ens preocupa que quan duim debats sobre
les entitats bancàries i les caixes d’estalvis segons quines
reflexions donin a entendre que hi ha una espècie de
condemna, de criminalització de no presumpció de bona
actuació quan parlam de l’abús. Evidentment, hi ha hagut
pràctiques d’abús molt localitzades, molt concretes a segons
quins productes, però no pas ni molt manco a les entitats
financeres, les entitats bancàries, ni les caixes d’estalvis són
ni se  les ha d’acusar d’haver creat clàusules abusives, entre
altres coses perquè aquí entraríem en el Banc d’Espanya i
entraríem en una sèrie d’entitats  que han controlat, o que
haurien d’haver controlat, aquests productes que han entrat
dins el mercat.

Per tant, en principi, nosaltres entenem imprescindible la
presència i  recomanable, imprescindible, més aviat
imprescindible, la presència, la col·laboració i la implicació
de les associacions de consumidors, el tercer sector és
fonamental; per tant, sí que instaríem els grups ponents que
assimilàssiu o negociàssiu, però féssiu vostres també les
propostes que han fet, no sé si al punt 1, 2 o 3 o la filosofia de
la justificació i de la motivació, les esmenes que ha presentat
el Partit Popular en aquest cas.

I el que planteja VOX és una qüestió que fuig un poquet
més de la meva interpretació jurídica del que suposaria fer-ho
o no, però el que és cert és que, si s’assumeix aquesta esmena,
li diu al Govern: espera; no ho pot posar en marxa si assumeix
una esmena que diu que quan hi hagi una sentència o quan hi
hagi una resolució per part del TS, Superior de Justícia de la
Unió Europea, d’acord?

Així que, en principi, donaríem suport tal com està
plantejada si s’incorpora l’associació de consumidors.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes té la
paraula la Sra. Catalina Pons i Salom, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, presidenta. Nosaltres estaríem en principi d’acord
amb aquesta proposició no de llei, pensam que tal vegada és
genèrica, entenem que després, a partir d’aquí, d’aquest
document, s’afinaria una mica més quina és la informació que
s’ha de donar a to tes aquelles persones que puguin ser
afectades. Efectivament, pensam que és obligació d’aquest
govern, com ho és de la resta, tenir protecció de les persones,
dels consumidors, dels usuaris de les Illes Balears.
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És cert que tenim la sensació com a ciutadans, ja no com
a polítics, que la banca siempre gana, i en aquest cas, bé,
nosaltres no és que posem en dubte, com deia el meu company
de Ciutadans, la presumpció d’innocència que pugui tenir la
banca, el que passa és que la banca sempre guanya és una
veritat com un temple. 

Nosaltres pensam que el que ha de contemplar sobretot
aquesta PNL, que és al final el que demanen els usuaris quan
tenen problemes d’aquest tipus, és que s’ha d’informar al
client, que sàpiga sí o sí, si és que es pot instar la banca que
sempre informi, si té o no una clàusula, si és la clàusula sòl o
aquest IRPH, que hauria d’estar integrat a la proposició no de
llei d’informació, però crec que, a més a més, hauria de ser
una informació activa; és a dir, per exemple, s’ha d’informar
sobre quants doblers es podrien recuperar en cas que això
sigui així; supòs que aquí que no està contemplat són els punts
importants, és a dir, tens clàusula IRPH? Idò, t’informam que
la tens, els bancs hi haurien d’estar obligats, i llavors, quants
doblers t’haurien de tornar en cas que això fos, perquè és un
càlcul de 300 euros al mes, és a dir, són molts doblers els que
suposen en termes de mitjana aquesta clàusula.

A més a més, si les dades que manejam no són incorrectes
o si són correctes, un 10% ho són, no sé vosaltres quines
xifres manejau.

Així que, efectivament, estam a l’espera del que digui el
Tribunal de Justícia de la Unió Europea, sigui o no vinculant
pensam que tot suma, és a dir, si fem aquesta onada de tirar
cap aquí, jo crec que arribarem a tomar aquest gran mur. Així
que nosaltres, en principi, donaríem suport a aquesta PNL.

És cert que en el punt número 2 , afegiríem “si són
necessaris”,  perquè tal vegada és cert que crear punts
d’informació específics, telemàtics, presencials per garantir
el dret a la informació de tots els ciutadans afectats per les
hipoteques creiem que aquests mecanismes, aquestes
institucions o aquests organismes hi són, tal vegada els
podríem aprofitar més de qualque manera, més a partir del
punt 3, amb aquests convenis, amb aquesta col·laboració, amb
aquestes sinèrgies. Però bé, en principi, ens semblaria bé, si
es votàs per separat, tal vegada en aquest punt número 2 hi
votaríem amb una abstenció, perquè pensam que amb el 3 ja
queda cobert, no?, per a no incrementar la despesa d’una
comunitat que no ho té fàcil a partir d’ara.

Però sobretot això, informar quan hi ha aquesta clàusula i
sobretot saber els doblers que es poden recuperar, que és la
pregunta que fan tots aquells que pateixen qualsevol clàusula
abusiva.

Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari Mixt té la paraula la Sra.
Patrícia Font i Marbán, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. FONT I MARBÁN:

Gràcies, Sra. Presidenta. A l’any 2016 MÉS per Menorca
i MÉS per Mallorca vam dur a ple una PNL sobre la qüestió de
l’IRPH, en aquesta proposta vam introduir dos punts pels quals
s’instava la Direcció General de Consum, que deien:
“Facilitar, mitjançant la Direcció Genera de Consum, la
informació suficient i necessària a fi que les persones
afectades per les condicions abusives de les hipoteques
referenciades a l’IRPH d’entitats, IRPH de caixes o IRPH de
bancs, rebin assessorament dels organismes de la comunitat
autònoma de Balears competents en la matèria per procedir a
revisar-les, ja sigui mitjançant la mediació i l’arbitratge o amb
les accions legals que vulguin emprendre”.

El segon punt era: “Fer, durant el segon semestre de l’any
2016, una campanya institucional per difondre a través de les
xarxes socials les mesures a què es refereixen els punts 1 i 2,
així com tots els acords als quals s’arribin amb les entitats
financeres, i impulsar, a través del portal web de la Direcció
General de Consum, un espai on s’ofereixi informació i
assessorament sobre la matèria”. 

El cas de l’IRPH és un altre exemple de les clàusules
abusives perpetrades pels bancs, una estafa. Unes xifres: el
nombre d’hipoteques afectades per aquest índex se situa en
torn al 20% del conjunt d’hipoteques comercialitzades en els
últims 15 anys, la qual cosa suposa més d’1.200.000
hipoteques. És a dir, per a la banca hauria suposat uns
ingressos extraordinaris en front de les indexades amb
l’euribor de gairebé 22.000 milions d’euros. 

En poques paraules, és una clàusula abusiva ja que no
reuneix els requisits mínims per ser una referència
hipotecària, no és una referència vàlida estadísticament
parlant. 

Segons una estimació de la Plataforma ASUFIN un client
amb una hipoteca de 200.000 euros hauria abonat de mitjana
165 euros més al mes des del 2004 per comptar amb l’IRPH
en lloc de l’euribor. L’organització de consumidors ADICAE
calcula que són uns 20.000 euros pagats de més de mitjana en
una hipoteca. 

Les dades actuals mostren la gran diferència, l’euribor a
l’agost era de menys 0,356%, més el diferencial que aplica el
banc, mentre que l’IRPH era de l’1,836%, segons la dada de
juliol recollida pel Banc d’Espanya.

Així, el que tenim davant és un càlcul opac que és
influenciable i que no és representatiu del mercat hipotecari.
Resumidament, és perjudicial per al consumidor i manipulable
per la banca. 

Votarem a favor de tots els punts d’aquesta PNL. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Procedeix ara la suspensió de la sessió  per un temps de
deu minuts, per la qual cosa es demana al grup proposant si vol
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la suspensió de la sessió o podem continuar. Veig que podem
continuar.

Un cop començada la sessió i si així pertoca la intervenció
dels grups proposants, té la paraula pel Grup Parlamentari
Socialista la Sra. Irantzu Fernández, per un temps de cinc
minuts.

LA SRA. FERNÁNDEZ I PRIETO:

Moltes gràcies. Bé, començam una mica pel final. Aquest
punt 2 sobre el que alguns tenien algun dubte, no es tracta ni
de crear noves oficines ni de crear alts càrrecs, es tracta
d’aprofitar les oficines que ja tenim i crear que algunes
d’aquestes siguin punts d’informació especialitzats per tractar
aquest tema, de formar la gent que ja tenim, que és molt vàlida,
els nostres funcionaris, formar-los específicament perquè
puguin donar aquesta informació als usuaris, als consumidors.

Aquesta és la paraula clau en aquesta PNL, informació, que
es repeteix una i altra vegada, perquè nosaltres no volem
judicialitzar aquest tema encara; tenim claríssim, Sra. Ribas,
que encara no ha sortit la sentència i que del que passi amb
aquesta sentència hi haurà molts de canvis i passarà una cosa
o l’altra, però la gent necessita la informació ara, no la
necessita a finals d’any o a principis, quan la informació arribi,
per què? Perquè, per exemple, ja abans, ara mateix, per
exemple La Caixa ja crida els seus usuaris, la gent que té
contractades hipoteques, per oferir-los tractes, perquè ja
saben què va passar amb les clàusules sostre, perquè ells ja
saben que encara que aquest dictamen que ha fet el director de
la Unió Europea, el lletrat, no és vinculant, normalment el que
ja ha passat altres vegades és que han acceptat l’informe i que
han fet una resolució en el mateix sentit. 

Per això, els bancs ara mateix criden els clients per oferir-
los uns tractes que nosaltres pensam, moltes vegades, que no
són suficients i no són tractes justs, perquè, si no, no
s’avançarien.

Per això pensam que ara és el moment de començar un
protocol que ara doni informació i més endavant aquest
protocol, si surt una sentència en positiu i diu que la gent té
dret a reclamar, ja parlaríem de la part del judici. Però aquesta
PNL no va en aquest sentit, per això parlam tant d’informació
en el punt 2 i parlam d’un protocol i parlam que la gent tingui
informació a través de convenis de col·laboració amb els
col·legis d’Advocats, d’Economistes i de titulats mercantils
i empresarials, perquè volem que la gent tingui la informació
suficient per prendre una decisió, de si accepta aquest tracte
que li ofereixen ara mateix, abans de la sentència, o no han
d’acceptar aquest tracte.

Hi ha bancs, com La Caixa també, que encara tenen
aquestes hipoteques a l’abast de la gent, hi ha gent que signa
hipoteques a dia d’avui sense la informació necessària i que
les signen amb l’IRPH, per això és tan important la informació
per al consumidor, perquè això encara passa. I hem de posar en
valor la necessitat que l’usuari, quan vagi a signar una hipoteca,

que serà la despesa més important que farà a la seva vida,
tingui tota la informació al seu abast.

A més a més, si vostè fa ara una cerca a Google i posa
només IRPH, veurà que tot el que li surt, a diferència del 10
de setembre, quan jo ho vaig cercar per primera vegada, que
sortia molta informació de diaris econòmics, ara només
surten bufets d’advocats, perquè això és un negoci, hi ha molta
gent que ja ha vist el negoci. I nosaltres no hem de fomentar
això, nosaltres el que hem de fer és instar el Govern que doni
la informació a la gent, perquè després pugui decidir si vol
judicialitzar ja la causa, o no és el moment encara, com vostè
pensa, o ho ha de fer més endavant quan surti la resolució final
de la Unió Europea; que tampoc no serà la darrera, perquè
després, ja sap vostè que, després de la resolució de la Unió
Europea, vindran les diferents, perquè després cada cas serà un
independent en els jutjats  d’Espanya i que pot haver-hi
resolucions a cada jutjat que siguin diferents, o sigui que no
acabarà aquí, no acabarà el gener quan ja tinguem la resolució
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

És per això que acceptarem la primera esmena del Grup
Popular, perquè pensam que està molt bé incloure les
associacions de consumidors. Les altres dues no, perquè
pensam que sí queda ja recollit en el protocol, no fa falta
repetir-ho una altra vegada més, el protocol englobarà el punt
2 i el punt 3.

I rebutjarem les altres dues esmenes, perquè realment
pensam que ara és el moment de donar la informació a la gent
i fer una mica de guia de gent que es troba en una situació tan
complicada. La Sra. Font parlava de 20.000 euros, jo he llegit
diversos informes que parlen fins i tot de 80.000 euros, en
hipoteques mitjanes de 300.000, 250.000 euros. O sigui que
ara és el moment, no hem d’esperar més perquè la gent cerca
ara la informació.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té
la paraula la Sra. Antonia Martín, per cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Sí, jo crec que les explicacions que s’acaben de donar són
prou evidents i il·lustratives, és una PNL que va orientada a la
informació, perquè davant la informació els usuaris i
consumidors podran decidir què volen fer en una etapa
posterior, judicialitzar o no. 

Per part del nostre grup polític la votació, el sentit del vot
serà exactament el mateix que s’acaba de comentar.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Per part del Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té  la
paraula el Sr. Josep Ferrà, per un temps de cinc minuts.

EL SR. FERRÀ I TERRASSA:

Gràcies, Presidenta. Només afegir que estam d’acord amb
l’esmena del Partit Popular, creiem que és una esmena que, a
més, dóna cabuda no només a l’especificitat que marca la
mateixa esmena, sinó també a altres usuaris com les
associacions d’usuaris de banc, que n’hi ha un parell, abans
tots coneixíem AUSBANC, ara són moltes altres les que fan
feina, i les que també ja han començat a informar els usuaris
de bancs sobre aquestes clàusules, i creiem que amb aquesta
esmena s’incorporarien dins aquest protocol que marca el punt
1.

Creiem, respecte de la polèmica..., bé, polèmica... o de les
aportacions que s’han fet per part de prou grups parlamentaris,
només dir que crec que la mesura no implicarà un gran cost
econòmic a l’administració, sobretot parlam d’obrir uns
canals, que evidentment tendran un flux aquests mesos abans
de la sentència i que poden tenir un altre flux, que podrien
tenir una despesa pressupostària més elevada, una vegada hi
hagi la sentència perquè s’hagin d’incrementar. Però ja posam
en marxa uns canals d’informació entre les persones
possiblement afectades i l’administració i els bancs. I creiem
que és bo preveure, moltes vegades quan ens trobam una crisi,
o ens trobam un factor sobtat que provoca un cataclisme o bé
a la ciutadania o bé a la nostra economia o bé al que sigui, crec
que sempre fem l’anàlisi de bé, si ho podem preveure i podem
posar mesures preventives abans doncs molt millor. 

Jo crec que aquesta proposició no de llei amb els punts
que hi ha no implica un gran esforç econòmic, per exemple
punts d’informació telemàtics, evidentment tenen la seva
feina, tenen el seu cost, és a dir, tot té un cost, però no creiem
que sigui... crec que compensa l’esforç de començar a fer la
feina ara i no esperar després que hi hagi una sentència, tot
siguin corregudes i evidentment després hi hagi un allau; si tot
això es pot dosificar, tota la informació ja es pot pautar, creim
que és molt positiu.

Per part nostra res més. Gràcies, presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. Per tant, entenc, Sra. Irantzu, que han acceptat
l’esmena 6543? També els hauria de demanar si accepten o no
votació separada. D’acord.

Per tant, acabat el debat començam la votació.

Ara començam la votació del primer punt.

Vots a favor? 12 a favor.

Vots en contra?

Abstencions?

Vots al segon punt.

Vots a favor? 12 vots a favor.

Vots en contra?

Passam al tercer punt.

Vots a favor? 12 vots a favor..., ah!, unanimitat. Gràcies.

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

Moltes gràcies.
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