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LA SRA. PRESIDENTA: 

Bona tarda, senyores i senyors diputats. Començarem la
sessió d’avui i, en primer lloc, els demanaria si es produeixen
substitucions.

EL SR. MARÍ I TUR: 

Sí, Sra. Presidenta, Jordi Marí substitueix Irene Triay. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Entesos. Passam a l’únic punt de l’ordre del dia d’avui,
relatiu al debat de les proposicions no de llei amb RGE núm.
2711/20 i amb RGE núm. 8220/20.

1) Proposició no de llei RGE núm. 2711/20, presentada
conjuntament pels Grups Parlamentaris Socialista, Unidas
Podemos i MÉS per Mallorca, relativa a donació de llet
materna.

Començam el debat de la Proposició no de llei amb RGE
núm. 2711/20, presentada, conjuntament, pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca,
relativa a la donació de llet materna.

Per a la defensa d’aquesta proposició no de llei, per part del
Grup Parlamentari Socialista, té la paraula el Sr. Dalmau, per
cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA: 

Gràcies, presidenta. Content, una altra vegada, de poder
intervenir des de la Sala Verda, senyal que hem superat el pitjor
de la pandèmia de la COVID-19 i esperam no haver-hi de
tornar. 

Content també per poder debatre aquesta proposició no de
llei que, quan la vàrem registrar, prou que ens pensàvem que
ens trobaríem amb aquesta situació i que l’acabaríem debatent,
pràcticament, en el mes de juliol, no?... d’ençà del 10 de febrer,
en què la vam registrar; en qualsevol cas, benvinguda sigui
aquesta PNL, com bé deia, signada pels companys d’Unidas
Podemos i de MÉS per Mallorca i que, com bé deia, fa un
període de temps llarg que està registrada i que, segurament,
hauran pogut consultar sense més problemes. 

És una PNL, entre d’altres relatives, a la tasca que
desenvolupa el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears,
aquesta, relativa a la donació de llet materna, d’altres, relatives
al servei de Cita Prèvia en el projecte Imagina o l’impuls de la
donació de sang, algunes, emmarcades dins del marc de la
pandèmia de la COVID-19 i, d’altres, com aquesta, registrades
prèviament. 

L’objectiu d’aquesta PNL, conjuntament amb les altres, que
veurem les properes setmanes, és traslladar la tasca important
que desenvolupa el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears
a la nostra comunitat autònoma i, en aquest sentit, nosaltres,
des dels grups que signam aquesta PNL el que volem és
traslladar la tasca que desenvolupa el Banc de Sang i Teixits de
les Illes Balears a la seu del Parlament de les Illes Balears. En

relació a aquesta PNL, com bé deia, l’han poguda conèixer amb
temps suficient, crec que és important posar de relleu que
aquest servei -el servei de donació de llet materna, en el Banc
de Sang i Teixits de les Illes Balears-  va ser un servei pioner,
que es va crear l’any 2001, així consta a la PNL i, sí que és
vera que hem de tenir dues qüestions clares en aquest sentit, a
l’hora de plantejar aquesta PNL i és que, bé, el ritme de
donacions té una mitjana de 56 donacions cada any, té una
tendència un poc irregular i, enfront d’aquesta realitat, sí que és
vera que el nombre de receptors de llet materna conté unes
xifres que més o manco situen les 72 de mitjana al cap de l’any,
però que estan en ascens, per tant, hi ha una certa disfunció
entre el ritme de donacions i el nombre de receptores d’aquesta
donació de la llet materna. 

Per això, amb aquesta PNL, a més d’explicar el procés que
segueix el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears en relació
amb la prestació d’aquest servei i quin és el procediment que
utilitza per poder-lo acomplir, des del Grup Parlamentari
Socialista també plantejam l’únic punt d’acord d’aquesta PNL:
promoure la donació de llet materna i fer d’aquesta donació una
pràctica molt més habitual i generalitzada del que ho és
actualment; fins i tot que, a través d’aquesta PNL i del debat
que mantendrem avui que, esper que estigui envoltat d’un cert
consens, es pugui traslladar a la ciutadania, a través del debat
que mantenim avui, com bé deia, aquest servei que presta el
Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears, amb l’objectiu que,
aquestes dues fites, la de la promoció i la de fer d’aquesta
pràctica una qüestió molt més habitual i generalitzada, que cada
vegada sigui més freqüent la donació de llet materna i que,
d’aquesta manera, es puguin ajustar o caminin en una mateixa
direcció tant el nombre de donacions com el nombre de
receptors.

Crec que, com bé deia, és una PNL que no genera molta
polèmica però sí que, en el marc de la resta de PNL que hem
plantejat, volem traslladar, en relació a la tasca que
desenvolupa el Banc de Sang i Teixits de les Illes Balears. 

I estaré encantat d’escoltar les seves aportacions.

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

També per a la defensa d’aquesta iniciativa per part del
Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ: 

Gràcies, Sra. Presidenta. La lactància materna salva vides
i hem de fer tot el que estigui al nostre abast per poder-la
potenciar. La feina que es fa des del Banc de Sang i Teixits,
concretament des del Banc de Sang... de Llet, perdó, és
absolutament fonamental, i aquí subscric les paraules del
company del Partit Socialista. 

És fonamental que les dones puguin optar per donar llet
sense cap obstacle que impedeixi dur a terme aquesta funció,
no? I qualsevol campanya orientada a la donació de llet
materna o que aquesta funció es pugui dur a terme per part de
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les dones, sense cap tipus de limitació i atenent els grups
vulnerables, per la nostra part serà benvinguda i pensam que és
una proposició que mereixeria el suport de la totalitat de la
cambra. 

Gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Obrirem ara... ara correspondria al Grup Parlamentari MÉS,
però no hi són, per tant, obrirem ara un torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula la Sra.
Marí, per un temps de cinc minuts. 

LA SRA. MARÍ MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta, bona tarda, diputats i diputades. És
un plaer poder-me tornar a reunir presencialment amb tots
vostès.

Segons l’Organització Mundial de la Salut, la lactància
natural és una forma de proporcionar un aliment ideal per al
creixement i el desenvolupament dels lactants, també és part
integrant del procés reproductiu amb repercussions importants
a la salut de les mares. L’estudi de les dades científiques han
revelat que a nivell poblacional la lactància materna exclusiva
durant sis mesos és la forma d’alimentació òptima per als
lactants. La llet materna és el primer aliment natural per als
neonats, aporta tota l’energia i els nutrients que necessiten
durant els primers mesos de vida; fomenta el desenvolupament
sensorial i cognitiu, a més de protegir de malalties infeccioses
i malalties cròniques; la lactància materna exclusiva redueix la
mortalitat del lactant per malalties freqüents a la infància, com
diarrea o pneumònia, i ajuda a una recuperació més ràpida de
possibles afeccions. 

Per una altra banda, també contribueix a la salut i al
benestar de les mares, ajuda a espaiar els embarassos i redueix
el risc de càncer d’ovari o de mama. Consideram que la
donació de llet materna és una pràctica que s’ha de seguir
promovent i seguir informant dels beneficis d’aquest aliment
natural, però sempre respectant la llibertat i la decisió
individual de cada dona i de cada mare.

Votarem a favor d’aquesta iniciativa. Moltes gràcies. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Pel Grup Parlamentari Ciudadanos té la paraula el Sr.
Gómez, per un temps de cinc minuts.

EL SR. GÓMEZ I GORDIOLA: 

Gràcies, presidenta, molt bona tarda. Benvinguts als que
presencialment participau de les comissions i no s’ha de fer via
conferència i, per tant, és molt millor per no haver-hi
interrupcions, que de vegades, no hi havia una bona
comunicació. 

Sí que vull dir, primer de tot, que em sembla una proposició
no de llei, una iniciativa oportuna i, sobretot, perquè es fa ressò
de dues coses: una, del reconeixement de les Illes Balears com

a un dels bancs pioners en aquest recurs, en aquest servei, per
a moltes mares de nounats, de nadons i que, sobretot, ha
continuat... Vosaltres sabeu que el nostre grup parlamentari,
quan hi ha proposicions no de llei redactades amb “continuar
promovent”, no som mai partidaris d’això, però aquest fet va
molt vinculat a la segona part, quan diu allò d’”executar, en el
marc de les seves competències, totes aquelles altres mesures”,
i aquí volia esmentar una sèrie de valoracions: la resta de
mesures destinades a fer d’aquesta donació una pràctica molt
més habitual i és que quasi la meitat de les mares que volen
alimentar els seus fills, per diferents circumstàncies encara,
manca d’informació, qüestions fins i tot culturals o problemes
de manca de recursos i de molta informació i, sobretot, de
desconeixement d’aquest recurs del Banc de llet materna, no ho
poden fer.

Per tant, crec que a més de les polítiques pròpies d’impulsar
aquest banc, aquest recurs, aquest servei públic, també s’ha de
fer molta política de divulgació de l’alimentació natural perquè
és un benefici per a la salut del conjunt dels nadons,
evidentment, però del conjunt de la societat i segons els (...)
inqüestionable.

I sobretot evitar l’abandonament de la lactància per aquelles
mares que vulguin dur-la endavant, és una qüestió també de
recursos, d’informació i d’impediments que tenen per qüestions
fisiològiques, per qüestions d’una praxi, etc.

És important també i com no pot ser d’una altra manera
manifestar que el nostre grup parlamentari, el mes de desembre,
a l’única comunitat on no hi havia un banc de llet materna era
a Castella-La Manxa, va dur una iniciativa que va ser suportada
i que va sortir endavant. Per tant, totes les comunitats
autònomes de l’Estat espanyol disposen d’un banc de llet
materna, va ser suportada aquesta proposició no de llei pel
Partit Popular i pel Partit Socialista a Castella-La Manxa.

Crec que és important, perquè seria absurd també que hi
hagués comunitats autònomes de la igualtat d’oportunitats i
l’equitat i de drets que tenen els ciutadans espanyols, no
tenguessin un recurs a aquesta comunitat autònoma. Per tant,
també crec que ha estat un model de referent el banc de les Illes
Balears per a altres comunitats autònomes quant a la seva
implementació i al seu desenvolupament la tasca, insistesc,
pública que ha fet.

Per tant, continuar promovent i impulsant tot i que ens
sembla una certa retroalimentació, però en aquest cas molt en
positiu, i millorar tot el tema de les polítiques de divulgació és
fonamental. Per tant, des del nostre grup parlamentari, com no
pot ser d’una altra manera, donarem suport i donarem com a
benvinguda aquesta iniciativa.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Correspondria al Grup Parlamentari VOX, que no ha
comparegut, i passam al Grup Parlamentari El Pi Proposta per
les Illes, té la paraula la Sra. Pons, per un temps de cinc minuts.
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LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Efectivament, hi ha absències aquí,
començam a estar avesats a aquestes comissions que falti gent.
M’havia quasi gairebé proposat fer silenci en relació amb
aquestes coses, més que res per no donar-los energia, però ho
trob insultant cap a aquesta cambra i al respecte que li hem de
tenir.

En qualsevol cas, els arguments són obvis per dir que sí a
aquesta proposició no de llei. Jo no m’estendré a dir allò que és
beneficiós per a la salut dels nadons, des d’evitar necrosi a tenir
tots els nutrients, que estiguin contents, que emocionalment se
sentin millor, etc., en això no hi entraré, però sí que..., bé, diré
que jo he alletat els meus dos fills, per tant, més prova que
aquesta que hi estic a favor no n’hi ha d’altra.

I bé, dir que estic absolutament d’acord amb el que ha dit
el senyor portaveu d’aquesta comissió de Ciutadans, que és
Juanma Gómez, hem de fer una feina de divulgació, començar
per aquí, però crec que tal vegada també podríem incorporar
altres accions de cara al futur, i no és una esmena, simplement
és un suggeriment, per poder arribar a tots els racons que això
és possible. Perquè, efectivament, pensam que tot i que el
nostre del 2001, crec que és el primer de tota Espanya que hi va
haver, ha fet una gran tasca, moltes són les persones que no
saben que poden arribar a aquest recurs de solidaritat i de salut
extraordinària per als seus nins recent arribats.

Res més a dir, que la nostra resposta és sí. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

En torn de contradiccions intervé ara, pel Grup Parlamentari
Socialista, el Sr. Dalmau, per un temps de cinc minuts.

EL SR. DALMAU I DE MATA:

Sí, presidenta, em sobrarà temps. Just per agrair el suport
que han expressat els diferents grups i també per posar de relleu
que, malgrat no han fet esmenes que poguessin millorar aquesta
PNL, el seu debat o les aportacions que han realitzat amb les
seves intervencions sí que han nodrit el debat en aquest sentit.

Per tant, crec que partim d’una idea comuna i consensuada
i en aquest sentit hi hem de continuar fent feina entorn de la
donació de la llet materna i dels beneficis que comporta,
sobretot per a aquells nadons que, malauradament, o pel motiu
que sigui, les seves mares no els poden alletar quan són nats.
Per tant, ens quedam amb aquesta unanimitat i el debat que ha
generat aquesta PNL. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Pel Grup Parlamentari Unidas Podemos té la paraula la Sra.
Martín, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ.

Sí, agrair el suport dels grups. Absoluta coincidència amb
la necessitat de la promoció que s’ha comentat i crec que des
del Banc de llet estaran molt satisfets amb el suport unànime

d’aquesta cambra. Fan una feina extraordinària en situacions
molt dures, la veritat és que la solidaritat d’aquestes mares que
donen la seva llet perquè altres mares puguin veure com suren
els seus infants és una meravella i un orgull, crec, per a aquesta
comunitat autònoma. Així que només agrair el suport dels
grups.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenc que tenim unanimitat, per tant, quedaria aprovada la
Proposició no de llei RGE núm. 2711/2020, relativa a la
donació de llet materna.

2) Proposició no de llei RGE núm. 8220/20, presentada
pel Grup Parlamentari El Pi Proposta per les Illes Balears,
relativa a control de les pràctiques bancàries en la
concessió de liquiditat a empreses i autònoms per la
COVID-19.

Passam al debat de la segona Proposició no de llei RGE
núm. 8220/20, presentada pel Grup Parlamentari El Pi Proposta
per les Illes, relativa a control de les pràctiques bancàries en la
concessió de liquiditat a empreses i autònoms per la COVID-
19.

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

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Així és, el Reial Decret 463/2020,
de 13 de març, de declaració de l’estat d’alarma, per a la gestió
de la situació de la crisi sanitària que hem viscut i que encara
vivim, malauradament, tot i que sembla que la primera fase està
superada, tot i que no ens hem de relaxar, no ens hem de cansar
de dir-ho, i les seves posteriors pròrrogues han provocat una
aturada econòmica de primera magnitud.

És obligació dels poders públics, pensam que és així,
aprovar i dissenyar totes les mesures que puguin suavitzar i
minvar l’impacte negatiu que a l’àmbit socioeconòmic tendrà
tota aquesta crisi planetària generada per la pandèmia.

Els articles 29 i següents del Reial Decret 18/2020, de 17 de
març, de mesures urgents, estableixen una garantia de liquiditat
per sostenir l’activitat econòmica, tot creant una línia d’avals
per a empreses i autònoms i ampliant el límit d’endeutament net
de l’ICO.

Els crèdits a les línies de liquiditat avalades per l’Institut de
Crèdit Oficial es tramiten i obtenen a través de les entitats
financeres, un similar funcionament té el mecanisme de
liquiditat desenvolupat pel Govern de les Illes Balears a través
de l’ISBA.

L’article 30.47, de la Llei Orgànica 1/2007, de 28 de febrer,
de reforma de l’Estatut d’Autonomia de les Illes, estableix com
a competència exclusiva de la comunitat autònoma la defensa
dels consumidors i dels usuaris. I un altre dels articles de la
mateixa Llei Orgànica fixa com a competència executiva de la
comunitat el crèdit i la banca. 
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Així, un altre article, de 23 de juliol del 2014, de protecció
de les persones consumidores i usuàries de les Illes Balears,
determina que els consumidors tenen dret a exigir la qualitat, la
idoneïtat i la conformitat dels productes que estableixen els
contractes i la normativa aplicable. 

Simplement, per situar en context que no demanam res que
no sigui un dret de la ciutadania de les Illes Balears, que ha
estat aprovat per activa i per passiva i en diferents moments de
la nostra història recent.

Per tot això, i esperam el suport, el Grup Parlamentari El Pi
Proposta per les Illes proposa que acordem, primer, que “el
Parlament insta el Govern de les Illes a controlar que, en la
concessió per part de les entitats financeres de crèdits i de les
línies de liquiditat a empresaris i autònoms per la COVID-19,
s’acompleix escrupolosament la normativa aplicable i que no
es produeixen abusos per part dels bancs concedents. En cas
que es detectàs pràctica en contra, s’insta a adoptar les mesures
legals que corresponguin, etc.”

En el punt 2, “el Parlament de les Illes insta el Govern, el
Banc d’Espanya, també, a realitzar els controls i les inspeccions
que garanteixin que, en la concessió per part de les entitats
financeres de crèdits i de les línies de liquiditat a través de
l’ICO a favor d’empresaris i autònoms per la COVID-19,
s’acompleix escrupolosament la normativa aplicable i que no
es produeixen abusos, -que es produeixen, com sabeu, es
produeixen, en mancaria d’altra-, per part dels bancs
concedents, i, si escau, s’adoptin les mesures legalment
pertinents.”

Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies. S’han presentat, conjuntament, pels Grups
Parlamentaris Socialista, Unidas Podemos i MÉS per Mallorca
les esmenes RGE núm. 10073, 10074 i 10075/20. Per a la seva
defensa té la paraula, pel Grup Parlamentari Socialista, el Sr.
Marí, per un temps de cinc minuts.

EL SR. MARÍ I TUR:

Sí, gràcies, presidenta. Des del Grup Socialista estam
totalment d’acord amb la finalitat i la intenció de la proposta. 

Des de l’aprovació del Reial Decret 18 per part de l’Estat,
les entitats financeres han d’acomplir la llei i facilitar, per tant,
les ajudes regulades, a més de concedir la moratòria als
consumidors i empreses que ho demanin.

És cert que les entitats financeres, davant d’aquesta situació
de crisi, han intentat protegir al màxim el seu marge de negoci
i reduir al màxim el seu nivell de risc de morositat, i aquest
camí els ha portat a la realització de pràctiques que podem
considerar pràcticament abusives, com tot el que s’explica a
l’exposició de motius.

El servei bancari és un servei estratègic dins qualsevol
economia i qualsevol lloc i, per tant, això li dóna un major grau
de responsabilitat exigible sobre aquest sector. Si hem de

rescatar els bancs en moments de dificultats perquè si els
deixàssim caure causaria un perjudici incalculable, a la vegada
ara els bancs han d’estar a l’alçada de les circumstàncies per
contribuir a minvar l’impacte negatiu de la crisi econòmica
actual.

Ahir mateix, en Comissió d’Hisenda, vàrem aprovar una
proposició no de llei dels tres socis dels partits als quals som
els tres socis de govern amb un punt dedicat a la implicació del
sector bancari en les mesures de suport financer transitori del
Reial Decret 7/2020, ja no només per contribuir a la via de la
injecció de la liquiditat, sinó també a l’ajornament i
fraccionament de deutes.

Per tant, celebram aquest consens també amb el grup
proposant d’El Pi. I, si bé és cert que hem presentat una sèrie
d’esmenes, aquestes esmenes tampoc no canvien
substancialment la finalitat de la proposició, sinó que matisen
bàsicament una mica o adapten la redacció concretament a la
regulació vigent.

I m’explic, proposam dividir o desglossar el punt primer en
dos punts, per fer la distinció, ja que en el moment que no
s’acompleix la llei, les autoritats són distintes les que sancionen
les conductes infractores, diguéssim, en funció dels afectats,
que siguin consumidors i usuaris, en el cas que sigui
sancionable, per la Direcció General de Consum del Govern de
les Illes, o que els perjudicats siguin empresaris, en què és
competència del Banc d’Espanya i de la Direcció General del
Tresor i Política Financera.

L’article 2 de la Llei 7/2014, que s’esmenta també dins
aquesta proposició, de protecció de les persones consumidores
i usuàries de les Illes Balears, diu textualment: “Als efectes
d’aquesta llei s’entén per consumidors: persones físiques o
jurídiques que actuïn amb propòsit aliè a la seva activitat
comercial, empresa, ofici o professió, i empresaris els que
actuen amb propòsit relacionat amb la seva activitat comercial,
empresarial, ofici o professió”. Per tant, aquí queda clara la
distinció que volíem proposar.

Al nou redactat del punt tercer l’únic que fem és substituir
“bancs concedents” per “entitats financeres”, simplement això.

Per últim, posar com a exemple la recent, i després de les
denúncies de FACUA, Balears va ser l’única comunitat en tot
l’Estat a obrir un expedient a deu companyies elèctriques per
ometre imposts indirectes en les campanyes comercials; aquests
expedients varen provocar la retirada immediata d’aquest tipus
de pràctiques, ja no tant per l’impacte econòmic directe de la
sanció, sinó per l’impacte sobre la confiança dels consumidors.
Creiem que això és assimilable al sector bancari, el que ocorre
ara, i, per tant, creiem que és fonamental, com dic, que es porti
un bon control sobre les pràctiques no desitjables. 

Per tant, simplement esperam que vulguin admetre les
esmenes i això és tot.

Gràcies.

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010073
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010074
http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=202010075
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LA SRA. PRESIDENTA:

També per a la seva defensa té la paraula el Grup
Parlamentari Unidas Podemos, la Sra. Martín, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. MARTÍN I PERDIZ:

Gràcies, Sra. Presidenta. A un moment on les empreses,
autònoms... han de menester crèdit i han d’interaccionar amb
les entitats financeres, coincidiran que és especialment rellevant
i interessant la proposta presentada. En aquest sentit, nosaltres
pensam que aquestes esmenes podrien contribuir a millorar-la.

És fonamental la protecció de les persones consumidores.
No hem de deixar que les entitats financeres tenguin la paella
pel mànec i puguin cometre abusos contra aquelles empreses,
autònoms que fan ús dels seus serveis i per això, des de les
administracions públiques, hem de posar-ho tot de la nostra
part perquè no es produeixin aquests abusos. 

Com bé ha comentat el company es va produir un rescat de
les entitats bancàries. Nosaltres des d’Unidas Podemos sempre
vàrem dir que no érem partidaris d’aquest rescat, sinó de
rescatar les persones, que no es podia consentir el que succeïa.
I en aquest sentit, en aquests moments consideram que,
evidentment, la protecció de les persones consumidores i
especialment en una situació de crisi com l’actual és prioritària.

Per això pensam que amb aquestes esmenes es pot
complementar i millorar la proposta presentada. Esperam que
s’atenguin i consideram, com diem, que és una feina conjunta
col·laborativa i que esperam que, igual que l’anterior proposta
ha tengut unanimitat, en aquesta ocasió la puguem repetir.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Obrim ara un torn de fixació de posicions. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Marí.

LA SRA. MARÍ I MARÍ:

Gràcies, Sra. Presidenta. Des del Grup Parlamentari
Popular, com no podia ser d’una altra manera, donarem suport
a aquesta proposició no de llei que presenta avui el Grup El Pi
Proposta per les Illes.

Ara en aquests moments més que mai és quan els poders
públics han de dissenyar totes aquelles mesures que puguin
suavitzar i minvar l’impacte negatiu que a l’àmbit
socioeconòmic tendrà aquesta crisi generada per la pandèmia.

Com es descriu al text del grup proposant, els crèdits i les
línies de liquiditat avalades per l’Institut de Crèdit Oficial es
tramiten i obtenen a través de les entitats financeres, també el
mecanisme de liquiditat desenvolupat pel Govern de les Illes
Balears a través de l’ISBA.

Tal i com ha assenyalat la Sra. Pons, algunes de les
pràctiques bancàries podrien ser incorrectes. Per això és

necessari que el Govern de les Illes Balears i el Govern de
l’Estat controlin que, en la concessió per part de les entitats
financeres dels crèdits i de les línies de liquiditat a empresaris
i autònoms, per la COVID, s’acompleix escrupolosament la
normativa aplicable.

Com he dit votarem a favor d’aquesta iniciativa. Moltes
gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

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, presidenta. El que vostès han fet amb les esmenes
crec que és encara anar un poc més enllà, fins i tot li ho
comentava a la companya proponent de l’esmena, fins i tot
plantegen una llista d’entitats que no acompleixen, és a dir, fer
visible si realment fan una bona praxis dins el compromís que
tenen, per tant, van més enllà, a nosaltres ja ens agrada. Per
tant, donarem suport a les esmenes que també plantegen, si hi
està d’acord també i les accepta el grup proposant.

Però crec que hem..., en aquesta comissió sempre instam la
resta a fer alguna cosa, la resta em referesc més enllà de la
comunitat autònoma, el Banc d’Espanya, en aquest cas, o el
ministeri o la Unió Europea, de vegades fins i tot el Sr. Trump,
eh, i ens oblidam que tenim una direcció general, tenim
recursos propis i una de les tasques de la Direcció General de
Consum, la conselleria del nostre govern, és precisament una
campanya d’informació i de divulgació dels drets dels
consumidors. Crec que no s’ha de limitar a una única... emissió
de cartells o de campanya purament estàtica que es diu,
campanyes estàtiques que no tenguin un seguiment, l’impacte,
comptar amb el tercer sector, que és una via de formació i
d’informació important, associació de consumidors, associació
de veïns, important, perquè és una manera també que quan hi
vagi l’usuari, quan hi vagi el client a una entitat financera
tengui prou informació i, sobretot, sàpiga llegir els conceptes
tan complicats que és on sempre es defensen moltes entitats,
quan fan mala praxis, que és no visualitzar les clàusules o
almanco la informació amb el llenguatge complex i tècnic que
hi ha.

Per tant, no és cap esmena in voce, però crec que dins
aquest debat que abans comentava crec que millora o que
aporta hem de fer aquesta reflexió perquè al Diari de Sessions
o el que els grups parlamentaris puguem dur a interlocutar amb
el Govern també és instar que les campanyes siguin molt més
efectives, siguin diferents i... i es facin amb un nou format i
sobretot que arribin i comptin amb la societat organitzada que
són les associacions de veïns, les associacions de consumidors
i el tercer sector per fer arribar aquesta informació.

Tampoc no les hem d’estigmatitzar, les entitats financeres
formen part del conjunt de l’economia i fan possible que moltes
famílies puguin accedir a crèdits, però evidentment s’ha de
tenir cura d’evitar el mal ús i sobretot el desconeixement per
part dels drets dels consumidors.
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I estic totalment d’acord que qui fa una mala praxis sabent
a més els privilegis que té una entitat de poder ser la que faciliti
aquest crèdit o que pugui facilitar l’accés fins i tot a una vida
digna a moltes persones i més perquè són entitats
col·laboradores amb l’administració, llavors l’administració
està obligada a fer juntament amb elles certs tipus d’actuacions,
evidentment aquestes siguin tretes a la... visualitzades i
evidentment el client pugui optar i tenir tota la informació per
rebutjar-les o cercar una altra alternativa.

Finalment, reiter el nostre suport a la iniciativa plantejada,
que a més han estat acceptades les esmenes per part del grup
proponent.

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 una
suspensió de la sessió o si podem continuar.

Un cop començada la sessió, té la paraula la Sra. Pons, per
un temps de cinc minuts per assenyalar, per fixar la posició i
assenyalar si accepta les esmenes.

LA SRA. PONS I SALOM:

Gràcies, Sra. Presidenta. Crec que és tan òbvia aquesta
proposició no de llei com ho era l’anterior tot i que tractaven,
tracten qüestions absolutament diferents, però amb el que sí
hem d’estar d’acord en aquesta cambra, i veig que hi estam,
cosa que m’alegra molt, és amb defensar els drets de la
ciutadania i allò que els pot millorar la qualitat de vida, és que
per això crec que som aquí tots, no?

Per tant, vull agrair-los a tots el suport, dir que acceptam les
tres esmenes, que milloren el text, que centren més encara la
seva eficiència i eficàcia i que efectivament poden treure els
colors a aquells que no facin les coses bé. 

Així que gràcies a tots. Gràcies, Sra. Presidenta.

LA SRA. PRESIDENTA:

Entenem que es pot aprovar per unanimitat. 

Per tant, en conseqüència queda aprovada la Proposició no
de llei RGE núm. 8220/20, relativa al control de les pràctiques
bancàries en la concessió de liquiditat a empreses i autònoms
per la COVID-19.

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