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LA SRA. PRESIDENTA:

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

LA SRA. VALLÉS I RAMIS:

Sí, Sra. Presidenta. Antònia Vallés substitueix María José
Bauzá.

LA SRA. MARÍ I MAYANS:

Esperança Marí substitueix Joana Barceló.

LA SRA. PRESIDENTA:

El primer punt de l’ordre del dia d’avui consisteix en les
preguntes RGE núm. 4965/11, 4966/11, 4968/11, 4974/11,
4975/11, 4987/11, 4988/11 i 4990/11.

Assisteix la Sra. Carmen Castro i Gandasegui, consellera de
Salut, Família i Benestar Social, acompanyada de la Sra.
Margalida Ferrando i Barceló, directora general de Família,
Benestar Social i Atenció a persones amb situació especial; del
Sr. Javier Ureña i Morales, gerent del Consorci de Recursos
Sociosanitaris i Assistencials de les Illes Balears; de la Sra.
Clara Gómez i Garcia, responsable de Comunicació; i de la Sra.
Aranza Zumulet i Alonso, cap de gabinet.

I.1) Pregunta RGE núm. 4965/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
ajuda econòmica familiar a la dependència (V).

I.2) Pregunta RGE núm. 4966/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
ajuda econòmica familiar a la dependència (IV).

I.3) Pregunta RGE núm. 4968/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
ajuda econòmica familiar a la dependència (III).

I.4) Pregunta RGE núm. 4974/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
ajuda econòmica familiar a la dependència.

I.5) Pregunta RGE núm. 4975/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
ajuda econòmica familiar a la dependència (II).

Les cinc primeres preguntes s’agruparien, per la qual cosa
formularíem les RGE núm. 4965/11, 4966/11, 4968/11,
4974/122 i 4975/11. Per formular-les té la paraula l’Hble. Sra.
Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bon dia a tots, gràcies a la consellera
per la seva assistència per respondre aquestes preguntes i també
al seu equip.

Aquestes preguntes es varen formular amb solAlicitud de
resposta escrita el mes de desembre del 2011 i atès que des de
la conselleria no es va respondre en el termini reglamentari i
d’acord amb l’article 168.2, s’han incorporat a l’ordre del dia de
la Comissió d’Afers Socials.

Ens agradaria saber, Sra. Consellera, quin dia del mes es va
fer efectiva l’ajuda econòmica familiar de dependència el mes
d’octubre; de la quantitat total de la nòmina d’octubre de l’ajuda
econòmica familiar a la dependència quina part correspon a
endarreriments; quins dels beneficiaris de l’ajuda econòmica
familiar a la dependència ho fan fet per primera vegada el mes
d’octubre; quina quantia econòmica ha suposat la nòmina
d’ajuda econòmica familiar de dependència del mes d’octubre;
i quants de beneficiaris han rebut l’ajuda econòmica familiar de
dependència el mes d’octubre.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Contesta l’Hble. Sra. Consellera, Sra.
Carmen Castro, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Quant al dia del mes en què es va
fer efectiva l’ajuda econòmica de dependència del mes
d’octubre, com ja vàrem respondre altres vegades, l’aplicació de
la Llei de dependència es fa com s’ha vingut fent des de la seva
entrada en vigor, i l’ordenament del pagament es fa sempre al
final de cada mes; igual que el juliol, agost i setembre el
pagament de les prestacions econòmiques de dependència en el
mes d’octubre es va ordenar el dia 31, al final del mes, com
deia. També s’ha fet igual, en novembre, desembre, gener,
febrer, març i abril, els mesos següents.

Quant a la quantia total de la nòmina del mes d’octubre
d’aquesta ajuda de dependència ha estat de 72.347,18 euros
corresponents a endarreriments, quant a prestacions
econòmiques. 

I els beneficiaris d’ajuda econòmica familiar de dependència
que ho han estat per primera vegada en el mes d’octubre han
estat 329 persones, per primera vegada.

Després, la quantia econòmica que ha suposat la nòmina
d’ajuda econòmica de dependència durant el mes d’octubre ha
estat de 2.601.890,96 euros.

Han estat beneficiaris d’ajuda econòmica familiar durant el
mes d’octubre 7.409 persones. 

Crec que així ja queden contestades les cinc preguntes.
Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Vol fer torn de rèplica la Sra. Santiago?

I.6) Pregunta RGE núm. 4987/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
la revista Afers Socials.

Per formular la pregunta RGE núm. 4987/11, relativa a la
revista Afers Socials, té la paraula la Sra. Fina Santiago per un
temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta pregunta també es va formular
amb solAlicitud de resposta escrita en el mes de novembre del
2011 i atès que des de la conselleria no es va respondre en el
termini reglamentari i d’acord amb l’article 168.2, s’ha
incorporat en l’ordre del dia de la Comissió d’Afers Socials. 

La pregunta és si el Govern té la intenció de mantenir una
publicació que es va iniciar en la passada legislatura, que es deia
revista Afers Socials, que era una revista tècnica, voldríem saber
si era la voluntat que té el govern de mantenir-la o no.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Contesta l’Hble. Sra. Castro per un
temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, Sra. Santiago, en principi la
nostra intenció és mantenir aquesta publicació, si bé es faran
algunes modificacions per poder disminuir una mica les
despeses. Estam treballant en la propera edició i està pensant
dedicar-la monogràficament al tema de l’envelliment actiu i la
solidaritat intergeneracional ja que som a l’any europeu sobre
aquest tema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Vol fer ús del torn de rèplica la Sra.
Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, aprofitant que hi ha la consellera, a veure si ens podria
dir si tenen previst quina periodicitat tendrà, si serà una anual,
dues anuals o tres anuals i si mantindran els dos formats que
existien, que eren el de paper i el digital, conscients de les
dificultats econòmiques.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Castro.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Sí, com li he dit s’han de fer
algunes modificacions per disminuir la despesa que suposa,
encara que no sigui molta. El que es farà és que en principi
només s’editarà en format electrònic i la maquetació de la
revista no es contractarà externament, sinó que es farà amb el
personal propi de la direcció general.

Quant a la periodicitat, en principi es mantindrà una anual.
És el que de moment tenim pensat, no vol dir que no es pugui
ampliar. Com li dic aquest any ja que és l’Any de l’Envelliment
Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional es dedicarà a aquest
tema.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro.
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I.7) Pregunta RGE núm. 4988/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
detecció del maltractament infantil.

Per formular la pregunta RGE núm. 4988/11, relativa a
detecció del maltractament infantil, té la paraula la Sra. Fina
Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta pregunta també es va formular
amb solAlicitud de resposta escrita en el mes de novembre i atès
que des de la conselleria no es va respondre en el termini
reglamentari i d’acord amb l’article 168.2, s’ha incorporat a
l’ordre del dia de la Comissió d’Afers Socials.

Sra. Consellera, quina formació es té previst durant l’any
2012 dirigir als professionals que apliquin el protocol
d’adaptació de maltractament infantil que es va posar en
funcionament la passada legislatura i que va ser molt
participatiu per part de moltes entitats?, un dels objectius
principals del qual era formar els professionals per a la detecció
-diguem- primerenca dels primers símptomes que presenta un
menor que ha estat maltractat, sobretot abusat. 

LA SRA. PRESIDENTA: 

Gràcies, Sra. Santiago. Contesta l’Hble. Sra. Consellera, Sra.
Carmen Castro, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Bé, aquest protocol per una part és
un registre d’entitats i per una altra, el tema de formació. Quant
a aquest protocol, es va posar en marxa a l’anterior legislatura
durant l’any 2009 i al llarg de 2010 es varen començar a fer les
primeres adhesions a aquest protocol. Encara a dia d’avui no hi
estan adherits tots els ajuntaments i alguns dels que s’hi han
adherit ens expressen moltes dificultats, sobretot pel que fa al
sistema informàtic i a la monitorització del funcionament del
registre unificat de maltractament infantil. Com deia, està
previst la constitució d’aquest registre en el protocol de detecció
de maltractament infantil.

Quant al sentit de continuar la formació, continuarem la
formació dels professionals que estan implicats en la detecció
i la notificació d’aquests casos i que hi estan implicats des de
tots els àmbits, el social, el sanitari, el policial i l’educatiu, tant
dels que ja l’apliquen com dels que s’hi estan adherint ara de
nou.

A més d’aquesta formació, de manera més específica també
es té previst i a petició de la Universitat de les Illes Balears
participar en diferents accions formatives relacionades amb les
llicenciatures i diplomatures i amb els graus de Psicologia,
Pedagogia, Treball Social, Magisteri, Educació Social i
Infermeria.

També s’ha de dir que es va colAlaborar amb el Consell de
Mallorca en la jornada sobre prevenció, valoració i tractament
d’infants víctimes d’abusos sexuals i de menors agressors
sexuals en el qual varen participar prop de 500 professionals de
tots els àmbits i també de totes les illes a través de
videoconferència. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Vol fer ús del torn de rèplica la Sra.
Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, som coneixedors de les dificultats que a vegades tenen
els municipis per acceptar el protocol, però l’animaria que
insistís en aquesta signatura de tots els municipis perquè el
fonamental que tots els municipis de la nostra comunitat
autònoma puguin registrar de manera -diguem- correcta i
unificada els maltractaments que detectin perquè és a partir
d’aquest registre on es poden encendre els llums vermells de
quan un infant es repeteix en un maltractament i actuar de
manera més ràpida per part dels serveis socials.

Respecte de formació, aprofitam que ha de respondre de
manera oral, ens agradaria que ens concretàs més quins perfils
prioritaris dels professionals tenen prevists per a aquest anys, a
causa que efectivament (...) de la policia municipal, els
professors, els pediatres, els psicòlegs, els treballadors socials,
si hi ha algun perfil prioritari i aquesta fórmula de colAlaboració
amb la Universitat si ens la pogués concretar, si es fan cursos
específics, màsters o altre tipus d’intervenció. 

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Castro.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Sí, bé, quant a l’adhesió d’institucions, això, el
començament de les adhesions ha estat -com li he dit- molt
recent, es va començar el 2009 i quan una cosa comença a
caminar es van detectant totes les dificultats i, com dic, s’han
detectat certes dificultats informàtiques que han fet que els
mateixos ajuntaments ens hagin expressat les dificultats que
tenen i es té... en vies de solucionar-ho i el que volem és
l’adhesió de tots els ajuntaments, perquè per a nosaltres és un
tema important i continuarem amb l’aplicació d’aquest protocol
i en cap cas... no deixarem que quedin fora ajuntaments.

Quant als professionals, evidentment, prioritzem els
professionals que tenen contacte directe amb els alAlots i que
estan a primera línia i al dia a dia, com li he dit són de tots els
àmbits, social, sanitari, policial i educatiu. Crec que dins
d’aquests àmbits, evidentment, és on hi ha els principals
detectors d’aquests problemes.
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Quant al tema de la UIB, la nostra participació serà dins
accions formatives, segurament dins programes de les
llicenciatures i els graus que li he anomenat. En principi, no
tenim capacitat per organitzar cap màster, com vostè pot
suposar, colAlaborarem en els que organitzi la Universitat i en
els estudis de grau i de postgrau, sempre dins les nostres
possibilitats, però en principi durant aquest any no tenim
capacitat per organitzar estudis de postgrau. Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro.

I.8) Pregunta RGE núm. 4990/11, de l'Hble. Diputada
Sra. Josefina Santiago i Rodríguez, del Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca, relativa a
construcció del centre terapèutic per a menors.

Per formular la pregunta RGE núm. 4990/11, relativa a
construcció del centre terapèutic per a menors, té la paraula la
Sra. Fina Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. També aquesta pregunta es va formular
amb solAlicitud de resposta escrita en el mes de novembre del
2011 i a causa que des de la conselleria no es va respondre en el
termini reglamentari i d’acord amb l’article 168.2, s’ha
incorporat a l’ordre del dia de la Comissió d’Afers Socials.

Sra. Consellera, la passada legislatura es varen seleccionar
uns terrenys i es varen expropiar, perquè amb el propietari del
terreny no es va poder arribar a cap acord econòmic, uns
terrenys per a la construcció d’un centre terapèutic per a menors
que estan just devora d'Es Pinaret i consideràvem que era
important perquè la construcció d’aquest centre permetria
aprofitar professionals i sobretot aprofitar serveis. La crisi
econòmica no ens va permetre arribar a l’objectiu de començar
a construir aquest centre i ens interessaria saber si aquest govern
té la voluntat de mantenir els terrenys, no li deman la
construcció perquè sé les dificultats que existeixen, però ens
preocupa perquè un terreny expropiat en el qual no es fa alguna
activitat es pot perdre. Per tant, a veure si el Govern té la
previsió de mantenir aquests terrenys per construir-hi en un
futur aquest centre terapèutic. 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. Contesta l’Hble. Sra. Consellera, Sra.
Carmen Castro, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. La nostra predisposició inicial és
mantenir aquests terrenys que es varen expropiar. Vostè ho ha
dit i pràcticament li anava a dir la mateixa frase, vostè sap
millor que ningú les dificultats per construir aquest centre,
perquè ni tan sols estava finalitzat l’expedient de declaració
d’interès general i, bé, pensem que en la passada legislatura era
un dels seus objectius, construir aquest centre terapèutic per a
menors de 12 a 18 anys amb trastorn mental greu, no va ser
possible. Vostè ho ha dit, la crisi econòmica moltes vegades...

i pràcticament cada dia en l’actual situació, va per davant els
nostres objectius, però -com li dic- la nostra predisposició
inicial és mantenir aquests terrenys, pensant en un futur i en una
recuperació econòmica.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Castro. Vol fer ús del torn de rèplica la Sra.
Santiago?

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Sí, presidenta, gràcies. Efectivament, per a nosaltres va ser
una frustració no poder aconseguir la construcció d’aquest
centre que a més és una de les primeres necessitats, vàrem tenir
la setmana passada el coordinador del centre de salut que ho va
considerar com a una de les mancances més greus de salut
mental, de les mancances més greus de la nostra comunitat
autònoma. Tot i així, es varen fer coses, insuficients, però es
varen fer coses i nosaltres estam satisfets d’aquest manteniment.

Li demanaria que fes el possible, sabem que hi ha dificultats,
fins i tot legals, però demanaria que les poguéssim superar
invertint a vegades una petita quantitat perquè aquests terrenys
es moguin i demostrar que hi ha la voluntat efectivament de
poder-ho complir. Confiam que a finals de 2013, 2014 aquest
centre es pugui començar a construir, hi ha un projecte
arquitectònic, confiam que també els serveixi, i insistim que el
lloc per a nosaltres és idoni perquè molts de nins d'Es Pinaret
necessiten aquest tipus d’atenció que es podria donar en aquest
centre.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Santiago. En torn de contrarèplica té la paraula
la Sra. Castro.

LA SRA. CONSELLERA DE SALUT, FAMÍLIA I
BENESTAR SOCIAL (Carmen Castro i Gandasegui):

Gràcies, Sra. Presidenta. Com li he dit farem tot el possible
per mantenir aquests terrenys. Quant al projecte, un projecte...,
vostè ho ha dit, és un projecte que té altres dificultats a part dels
terrenys, té problemes en el projecte arquitectònic, en el projecte
social perquè és una atenció, la que s’ha de donar a aquests
alAlots, que necessita la implicació tant del sector sanitari, com
social, com educatiu, i això és el que s’ha de buscar, aquesta
implicació i també s’hauria d’incloure aquest centre dins
l’estratègia de salut mental.
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Quant a la ponència que es desenvolupa en aquest
parlament, bé, crec que ho va deixar ben clar el ponent
coordinador de salut mental, a més textualment va dir que
s’haurà de plantejar en el futur resoldre el tema d’aquest centre.
En això estam totalment d’acord.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Consellera. Esgotat el debat del primer punt de
l’ordre del dia d’avui, agraïm la presència de la Sra. Castro i
dels seus acompanyants.

II. Proposició no de llei RGE núm. 3017/12, presentada
pel Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més
per Menorca, relativa a participacions preferents.

Passam ara al debat del segon punt de l’ordre del dia d’avui
que consisteix en la Proposició no de llei RGE núm. 3017/12
del Grup Parlamentari PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per
Menorca, relativa a participacions preferents. Per defensar-la té
la paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago per un temps de
deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Aquesta proposició no de llei va
dirigida que el Govern, dins les possibilitats legals que tenguin,
doni suport a totes les persones afectades del que podríem dir
una estafa en relació a aquestes participacions preferents de
caràcter bancari; i que el Govern posi a disposició d’aquestes
persones tot el nostre instrumental com a comunitat autònoma,
perquè puguin resoldre d’una manera digna aquest conflicte
amb les entitats bancàries.

Coincidint amb la crisi, amb una crisi bancària que va
derivar en una crisi econòmica, bancs i caixes varen llançar una
campanya per captar clients que signessin un producte financer
conegut com participacions preferents. Varen fer aquesta
campanya dirigida a petits inversors, anava dirigida a persones,
no a empreses o a grans colAlectius. Era una campanya de bancs
i caixes dirigida als petits inversors i a través de la seva xarxa de
sucursals, que és molt important a la nostra comunitat
autònoma, tot i que aquest problema no només va afectar la
nostra comunitat autònoma, sinó que va afectar a nivell estatal.

Tenien un interès especial els bancs i les caixes perquè amb
aquesta participació varen reforçar els seus recursos propis
bàsics, amb un alt avantatge, que a efectes comptables aquests
doblers que captaven d’aquests petits inversors no es
comptabilitzaven dins el que se’n deia el deute estàndard, sinó
que estava comptabilitzat fora d’aquest deute estable i per tant,
en sortien beneficiats.

Aquestes participacions preferents són considerades com un
producte financer complex i d’alt risc i per diversos motius;
perquè la persona que accepti aquestes preferents, ha d’entendre
de forma molt clara que no poden ser recuperades quan aquesta
persona vol; que la remuneració que es dóna en forma de
rendibilitat anual està referenciada a l’euribor, amb un
diferenciat afegit, és a dir, un dividend, que es calcula amb
l’euribor de 3 mesos enrera de quan tocava pagar la quota.

Un altre motiu pel qual són considerades d’alt risc és perquè
aquest dividend està subjecte a l’obtenció de beneficis i si una
entitat entra en pèrdues, té dret a cancelAlar la retribució anual.
I precisament perquè estaven considerades d’alt risc i perquè no
comptabilitzaven en el còmput d’allò que es podia dir deute
ordinari del banc, teòricament s’oferien a un interès anual molt
alt, que anava del 4,5 fins al 8,35% que qualque entitat va oferir.
I dic teòricament perquè si vostès m’han seguit, aquest interès
difícilment seria aquest interès perquè depenia de l’euribor.

Com veuran, per la meva petita intervenció realitzada fins
ara, un ha d’estar acostumat al vocabulari bancari, perquè
s'adoni del que va firmar -euribor a 3 mesos, quotes, dividends,
etc.-, un ha d’estar bastant acostumat a aquest vocabulari i
entendre tots aquests conceptes bancaris per saber que
efectivament signa una participació preferent.

Conscient d’això, la normativa europea estableix que tots els
productes financers especialment complexos obliguen als bancs
a garantir als clients que la signen,  que compren aquestes
intervencions o que fan una inversió en preferents, han de
conèixer el detall d’aquesta oferta. De fet, qualque país europeu
el que fa després d’oferir-les als clients és un qüestionari per
saber si efectivament ha entès allò que compra.

A la nostra comunitat autònoma varen ser moltes,
especialment persones majors i vull subratllar això de persones
majors, que confiats amb els bancs o les caixes amb què
operaven habitualment, varen signar participacions preferents,
confiats però que el que signaven no era exactament una
participació preferent, concepte que mai no havien entès o que
no tenien en el seu vocabulari, sinó que no era un dipòsit fix.
Creien que es podria treure quan volguessin, tot i que sabien que
si ho treien abans del que s’havia acordat, perdrien part de
l’interès d’aquell any en curs. És a dir, i amb les paraules d’una
de les dones afectades, era per a ells un interès fix de tota la
vida. És a dir, ells posaven uns doblers, 15.000, 20.000, 30.000,
10.000. 6.000 euros, sabien que això els produïa interès golós,
perquè era un interès molt alt, però confiats que podrien treure
aquests doblers en el moment que volguessin, encara que sabien
si ho treien fora del termini perdrien part de l’interès anual.

Però quan aquestes persones varen anar a treure els doblers
dipositats en els bancs, amb les participacions preferents, es
varen trobar amb la ingrata resposta dels bancs que no els
podien treure fins l’any acordat, 2014, 2015, 2020, 2025, etc. I
normalment aquestes persones quan anaven a treure aquests
doblers era perquè tenien una necessitat, la necessitat d’arreglar
l’habitatge, la necessitat de deixar doblers als seus fills, etc.

Els mateixos bancs que tenien dipositats els doblers
d’aquestes persones, els donaven dues opcions, convertir les
participacions preferents en quotes del banc, que fossin actius
del banc, o un préstec a baix interès. És a dir, les persones
tenien doblers dipositats en aquell banc, no els podien treure i
el banc els oferia un préstec a baix interès. És una paradoxa.
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Són moltes les persones a la nostra comunitat autònoma
afectades pel que nosaltres entenem com una petita estafa o una
gran estafa. Hi ha un grup de persones afectades que s’estan
convertint en una plataforma i que pensen que hi ha més de
30.000 persones afectades. Per tant, no és un grup reduït de
persones que ho va entendre malament, són moltes les persones
que ho varen entendre malament. No es va produir a un
municipi, no es va produir al municipi ics, es va produir a totes
les Illes Balears i de fet també a nivell estatal. No ha afectat un
banc o una caixa en concret, amb nom i llinatges, sinó que ha
estat tota la banca, ja siguin bancs o caixes, que ha tengut aquest
mateix problema.

Tot això ens permet suposar, i pensam que d’una forma molt
correcta, que davant les necessitats que tenien en aquells
moments els bancs fa tres o quatre anys de captar i obtenir
diners efectius per tenir liquiditat, no varen informar prou bé a
les persones que varen signar aquests preferents, aquest
producte del banc que s’anomena participacions preferents,
oblidant o no complint, com seria indicat, la normativa europea.

Per tant, nosaltres pensam que en aquest moment són moltes
les persones que estan afectades per aquesta mala gestió,
aquesta mala pràctica dels bancs. I, per tant, pensam que el
Parlament de les Illes Balears ha d’instar el Govern central a
través del nostre govern perquè revisi tota la normativa referida
als productes financers, especialment dels complexos com són
les participacions preferents, perquè sigui adaptable a la
Directiva europea sobre mercats d’instruments financers
complexos, que obliga als bancs a garantir que els clients
entenen i coneixen el producte ofert, fins al punt que si no hi ha
garanties que així sigui, no poden consentir la signatura. Això
és una protecció als clients. En el nostre cas, en el cas de la
comunitat autònoma, entre les persones afectades hi ha moltes
persones majors que confiaven molt amb l’entitat financera amb
la qual duien molts d’anys fent feina i que creien que
dipositaven els seus doblers a un altre producte financer.

I demanam també com Parlament donar suport a totes les
persones que s’han vist afectades per aquesta campanya de
participacions preferents, els animam que utilitzin tots els
mecanismes administratius i legals per defensar els seus
interessos i instam el Govern de les Illes Balears perquè presti
tota l’atenció necessària des de la Direcció General de Consum,
on els professionals poden valorar si efectivament estam en una
situació d’una estafa, d’una mala pràctica i pot haver-hi
mecanismes legals per intentar que aquestes persones puguin
recuperar aquests doblers d’una forma molt més ràpida del que
havien signat teòricament, d’una forma legal, però absolutament
mal informats.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. S’han presentat dues esmenes
a la proposició no de llei per part del Grup Parlamentari
Socialista, les RGE núm. 4265 i 4266/12. Per defensar-les té la
paraula l’Hble. Diputada Conxa Obrador, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Bé, vull subscriure punt per
punt el que ha manifestat la Sra. Santiago i manifestar així
mateix que ens trobam des que va esclatar aquesta gran
operació, davant una de les gran estafes de la democràcia, que
tenen aquest nom, participacions preferents, i que han afectat
milers de persones. A tot l’Estat es calcula que hi ha més d’un
milió de persones afectades, i a les Balears són milers.

Jo vaig poder assistir a una reunió informativa que va
convocar una associació de consumidors, hi va anar molta gent
afectada i la gent que era allà era gent molt major. Gent que
havia estat enganada pel seu empleat de banca de tota la vida, de
confiança, en el poble, a un lloc petit, no es va tenir cap tipus de
mirament per enganar aquesta gent, per mirar que deixassin els
doblers en el seu banc. Per tant, una estafa global a nivell estatal
que ara hem de mirar com se soluciona. Per això té sentit
aquesta proposició no de llei perquè presenta un seguit de
propostes que crec que podrien millorar i donar solucions a
aquesta gent perquè també pugui tenir una esperança.

Dit això, no repetiré les circumstàncies i els detalls que ja ha
assenyalat la Sra. Santiago, però sí que crec que és convenient
assenyalar quin és el paper que han jugat les institucions i els
responsables de vetllar perquè els consumidors no vessin
vulnerats els seus drets com a consumidors i usuaris dels
productes financers. I em vull referir que aquest fems financer,
perquè s’ha de dir que això és brossa tòxica, va ser aprovat per
la Comissió Nacional del Mercat de Valors, tot i que aquesta
comissió té com a objectiu i funció vetllar per la transparència
dels mercats financers i la correcta formació dels preus, així
com la protecció dels inversors. Podem dir que en aquest punt,
amb aquesta competència i amb aquest objectiu de la Comissió
Nacional del Mercat de Valors que té com a objectiu vetllar per
als inversos no s’ha complit.

Els responsables d’aquesta Comissió Nacional del Mercat de
Valors són el president, nomenat a proposta del ministre
d’Economia, el director General del Tresor i Política Financera
i el sotsgovernador del Banc d’Espanya. Podríem entrar ara a
valorar la seva solvència, però ara no toca valorar el paper que
han jugat les institucions en altres forats, però sí en aquest forat
de les participacions preferents.

Per tant, vull concloure que tant el Govern nacional com el
Banc d’Espanya han fet deixadesa de les seves obligacions,
protegint el sector bancari contra els petits inversors o usuaris.
És a dir, s’han posat al costat dels grans, al costat de les entitats
financeres i han deixat de la mà els petits inversors i usuaris.
Una nefasta gestió que avui té com a punt culminant
l’enfonsament privat i el seu corresponent rescat públic, per
exemple de Bankia, precisament Bankia, una de les entitats que
més inversors va enganar per tal de distribuir les seves pèrdues
entre milers de ciutadans.
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En relació amb els productes financers i la seva vigilància,
cal assenyalar que ha estat aquesta causa i motiu per part de la
Unió Europea, que ha vengut reclamant un projecte que
contemplàs separar la supervisió de la solvència de la dels
comportaments i pràctiques en els mercats, amb l’objectiu de
millorar l’eficàcia amb la vigilància de la solvència i
competitivitat dels intermediaris financers i, sobretot, de la seva
transparència. Això no ha estat possible i avui podem concloure
que la Comissió Nacional del Mercat de Valors i el Banc
d’Espanya han fet deixadesa de les seves obligacions, com he
dit abans.

Ara, aconsellats i amb el suport de les associacions de
consumidors, molts d’aquests petits inversors interposen
demandes contra les entitats bancàries que els han enganat, per
tal de reclamar la nulAlitat dels contractes en considerar que
aquest producte es va vendre a les oficines bancàries sense
donar informació veraç als clients. Nosaltres hem cercat
informació i documentació i hem pogut comprovar que hi ha
hagut clients que han signat els contractes amb una ditada
perquè no sabien ni llegir ni escriure. Per tant, l’engany és més
pervers encara, perquè s’han aprofitat de la ignorància de molta
gent que firmava contractes sense llegir, perquè es fiava de la
persona que els informava.

Per això creim que és imprescindible aturar les pràctiques
enganyoses que encara es produeixen i que es puguin aplicar a
les entitats financeres les corresponents sancions. Per tant, el
Govern central, des del nostre punt de vista, ha d’impulsar de
manera urgent i a instàncies de la Comissió Nacional del Mercat
de Valors, una campanya d’inspecció a nivell nacional, per
comprovar si els productes que venen els bancs compleixen o
vulneren les normes de defensa dels consumidors. 

Per això donarem suport a la proposició no de llei que
presenta la diputada del PSM-Entesa-Iniciativaverds i Més per
Menorca, a la vegada que proposam dues esmenes. La primera,
el Parlament de les Illes Balears insta el Govern central que
s’inspeccionin les pràctiques comercials dels productes
d’inversió que comercialitzen les entitats bancàries per
comprovar si aquestes compleixen la normativa en defensa dels
consumidors, amb campanya inspectora a nivell estatal. La
segona, el Parlament de les Illes Balears insta el Govern central
a obrir expedient sancionador a aquelles entitats que hagin
vulnerat els drets dels consumidors durant tot el procediment de
venda dels seus productes d’inversió.

I vull assenyalar finalment que el Grup Socialista en el
Congrés de Diputats de Madrid, a través del seu portaveu Sr.
Rubalcaba, va posar quatre condicions al president Sr. Rajoy per
tal de donar suport a la reforma financera. Una d’aquestes
condicions era que s’arreglàs el tema de les participacions
preferents i que es donàs solució a aquells petits inversors o
usuaris que havien estat estafats per les entitats financeres.

Per tant, total suport a aquesta gent que ha perdut tots els
estalvis de tota una vida fent feina i desitjam que aquesta
proposició no de llei ajudi a trobar aquesta solució tan desitjada.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam al torn de fixació de
posicions. Per part del Grup Parlamentari Popular té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Rosa Maria Bauzá per un temps de deu
minuts.

LA SRA. BAUZÁ I COLOM :

Gràcies, Sra. Presidenta, senyores i senyors diputats. Bé, jo
volia començar la meva intervenció d’una altra manera, però
davant el que acab de sentir, crec que a la major part de les
seves intervencions tenen raó, però hem de ser una mica més
rigorosos amb els termes que empram, perquè crec que
denominar-ho estafa global no és idoni.

Els dic això perquè sí que tenen que raó que hi ha un abans
i un després dels market financial instruments directive, que és
el conegut MIFID. Sí que abans qualsevol persona podia
contractar qualsevol producte bancari, sense cap informació,
sense cap normativa, sense cap obligació, ningú no es
comprometia a res, es firmava i ja estava. Aquesta directiva
imposa un gran protocol a les entitats bancàries per garantir que
els clients entenguin i coneguin el producte que se’ls ofereix.
Aquesta directiva va entrar en vigor el novembre de 2007. Crec
que és important saber com s’aplica a la pràctica aquesta
normativa. Jo els vull dir, de primera mà, com a directora d’una
entitat financera, els diré que tots els clients que tenen intenció
de contractar qualsevol producte d’estalvi, han de firmar en
primer lloc un contracte bàsic. Jo avui n’he dut un perquè crec
que tal vegada conèixer de primera mà la documentació i
realment el que la gent firma pot ser interessant.

Bé, el contracte bàsic, en primer lloc. Després aquest
contracte té la finalitat d’establir els termes i condicions
bàsiques aplicades als serveis d’inversió que té l’entitat, de
conformitat amb la legislació vigent aplicable, tant els que
presta com els que prestarà a un futur als clients. Aquest
contracte també classifica el client com a minorista, ja que
aquest tipus de classificació té una major protecció ja que
reconeix al client el màxim dret d’informació amb caràcter previ
i posterior a la prestació d’un servei d’inversió. A través
d’aquest contracte i mitjançant la realització de dos qüestionaris
es fa al client una avaluació d’idoneïtat; els qüestionaris, com ha
esmentat la Sra. Fina Santiago, no es fan posteriorment, no, no,
no, una persona que té intenció de contractar un producte
d’inversió ha de firmar el contracte bàsic i ha de firmar el
qüestionari d’idoneïtat. Després n’ha de contestar un altre,
també els ho he dut, per si els interessa, crec que seria
convenient que els mirassin per veure quin tipus de qüestionaris
són.
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Bé, després el segon qüestionari, es fa un qüestionari que és
de conveniència, en el qual, a través d’aquest qüestionari
s’avalua si el producte que vol contractar el client és convenient
per al client. De totes maneres i a pesar que aquest producte no
sigui convenient per al client, l’entitat financera ha d’informar
el client que aquest producte que ell vol contractar que no és
idoni per a ell, però si el client, a pesar de tot això, el vol
contractar el contracta mitjançant la firma d’un altre document,
que és un advertiment; se li fa un advertiment per escrit, on se
li diu que malgrat el que el client ens ha manifestat als
qüestionaris, doncs aquest producte no és idoni, i firmen un
advertiment.

Tots aquests documents han de ser firmats i consentits pel
client, si no és així l’entitat no pot formalitzar de cap manera el
contracte. Dir-los que abans del MIFID evidentment tot això no
existia, tot això crec que és seguretat tant per l’entitat financera
com per al client.

Per tant, hi ha tot un protocol en documentació que ha firmat
el client que realment a qui protegeix en major part és a les
entitats financeres, evidentment, davant qualsevol reclamació
dels clients. El que passa és que en moltes ocasions, l’ambició
d’alguns supera la seva responsabilitat; evidentment que les
participacions preferents han estat un producte molt atractiu pels
seus tipus d’interès, però no hem d’oblidar mai una regla d’or
en tema de banca i és que el preu sempre va lligat amb el risc.
Abans de l’octubre, el que va passar amb les participacions
preferents va ser que l’octubre del 2010, bé, perdó, abans de
l’octubre del 2010 hi havia un costum a les entitats financeres
i era que malgrat s’havien contractat les participacions
preferents hi havia el costum que l’entitat financera, si el client
les volia recuperar, li deia, bé, no es preocupi, cercaven un altre
client que les ho compràs amb les mateixes condicions i no
passava cap problema perquè tothom podia rescatar en el
moment que volien la seva inversió.

Què va passar? Que l’octubre del 2010 el Banc d’Espanya
va deixar de tolerar aquest tipus d’operativa. Llavors, clar, es
varen trobar que la gent que estava avesada a contractar
preferents i anar a cercar els seus doblers quan volien, es varen
trobar que anaven allà i realment després, segons la normativa
del Banc d’Espanya no es va poder fer. Aleshores, clar, a més,
el Banc d’Espanya a part de deixar de tolerar aquest tipus
d’operativa el que va fer és que les participacions preferents
cotitzassin a un mercat, que és el mercat CNMV.

Davant aquest panorama, quina va ser la reacció de les
entitats financeres? Doncs hi ha diferents reaccions, la més
habitual és que el banc faci una oferta als seus clients per
canviar les participacions preferents en accions o bons que
després es poden vendre i per tant recuperar la inversió.

Volem manifestar que la normativa referida als productes
financers està adaptada a la Directiva europea sobre els mercats
d’instruments financers, però comprovat està que aquest sistema
no deu ser el millor, donada la gran quantitat de gent que hi ha
afectada. Potser una manera seria la revisió de la mateixa
normativa perquè aquesta suposi una major protecció per part
dels inversors; malgrat tot estic convençuda que el gran
problema és que els productes en una entitat financera es
contractaven per confiança, la qual cosa suposa que tot i que

s’acompleixi tota la normativa això no garanteix la total
protecció per part dels inversors.

També he de dir que no totes les entitats financeres apliquen
el MIFID de la mateixa manera, potser un model a copiar podria
ser el d’Anglaterra on els empleats de les entitats financeres no
poden formalitzar tot tipus de contractes, sinó que cada empleat
té un títol que el fa especialista en una determinada matèria, per
exemple, l’empleat que té el títol hipotecari només pot
formalitzar hipoteques. Jo personalment els diré que faig feina
per una entitat financera que és anglesa i fa més de dos anys que
m’estic traient tots aquests títols, finançats pel banc i obligats
pel banc, o sigui, no sé jo la formació que deuen tenir o com
deuen funcionar les altres entitats, però bé, nosaltres ja fa dos
anys que a través dels màsters Barclays premier i university
estam traient tots aquests títols d’especialitzats. Per tant, aquí,
a Espanya es podria limitar la venda d’aquest tipus d’inversions
a persones qualificades o a determinades institucions
especialitzades, no que qualsevol empleat sigui especialista en
tot tipus de contractes.

De totes maneres consideram que una manera de donar
suport a totes les persones afectades per la campanya de les
participacions preferents seria animant-les que intentin
demostrar que no tenien, en el moment de la contractació, la
capacitat suficient com per poder conèixer i entendre aquest
tipus de producte, encara que hagin firmat tota la documentació
requerida. Com ha comentat la Sra. Conxa Obrador aquest tema
de la gent que havia firmat amb el dit, aquesta gent crec que no
tendrà problemes per demostrar-ho i poder fer la reclamació
pertinent. També podem animar-los a dirigir-se a organitzacions
que defensen els consumidors, tals com Ausbanc, que els ajudin
a realitzar aquest tipus de reclamacions. I com no, també seria
molt interessant poder incloure en els plans d’estudis bàsics a
les escoles l’educació financera, perquè qualsevol persona que
no estigui assabentada d’aquests temes, com ha dit la Sra.
Santiago, són conceptes molt concrets i no són coneguts per
tothom, que, tal vegada, l’empleat de banca ho dóna per suposat
i realment després la majoria de la població no ho entén de la
mateixa manera.

Per tant, i com no podria ser d’altra manera, donarem suport
a aquesta proposició no de llei presentada pel Grup Parlamentari
PSM-Iniciativaverds-Entesa i Més per Menorca i creim que les
esmenes que ha presentat el Partit Socialista Obrer Espanyol no
les consider molt encertades, d’acord amb que les inspeccions
crec que la Comissió Nacional del Mercat de Valors ja realitza
aquestes inspeccions i que tant les participacions preferents com
qualsevol altre producte financer doncs l’ha d’aprovar la
Comissió Nacional del Mercat de Valors.

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sra. Bauzá.
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LA SRA. BAUZÁ I COLOM:

Sí, ja acab. No ha estat un producte que específicament hagi
estat autoritzat per aquesta comissió, sinó que aquesta comissió
ha d’autoritzar tots els tipus de productes, no específicament
aquest, que hagi estat una estafa per això, no consideram que
sigui necessària una inspecció.

Creim que de les maneres que els acab de proposar seria més
adient. Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Bauzá. 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 o si podem continuar.

Per fixar-ne la posició i assenyalar si accepta l’esmena, té la
paraula l’Hble. Diputada Sra. Fina Santiago, per un temps de
cinc minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. I sí, acceptam l’esmena del Partit
Socialista, perquè consideram que matisa o dóna més relleu al
punt 2 nostre, per tant pensam que és complementari i no hi
hauria cap problema.

Coincidim amb vostè en què, i pensam que és una estafa,
abans de fa quatre anys aquest concepte de participació
preferent tothom ho desconeixia i ara és al vocabulari de totes
les persones. Això, efectivament, ens demostra l’amplitud de les
persones afectades.

I després, perquè el perfil varen ser persones majors, les
persones majors que confiaven amb la sucursal de tota la vida,
que eren davant un vocabulari desconegut, que es varen sentir,
efectivament, seduïts per uns interessos alts, que no eren tan
interessos alts perquè després s’hi aplicava l’euribor tres mesos
enrera del moment en què s’havia de pagar l’interès anual. I
nosaltres coneixem casos, i no són un ni dos, no només del dit,
sinó que l’entitat bancària anava a casa seva a cercar-lo, o sense
que ells demanassin a veure on podien ficar els estalvis que
tenien, sortien el producte bancari, els representants dels bancs
sortien d’una forma activa a demanar a aquella persona si volien
els seus productes. Per tant, sí que ens trobam davant una
situació molt activa de la banca de recaptar aquests doblers.

Jo agraesc al Partit Popular el seu suport a aquesta
proposició, però em permetrà la meva sorpresa, la meva
sorpresa perquè pensava que una parlamentària representava els
ciutadans i no les entitats financeres, i vostè el que ha fet ha
estat una defensa de les entitats financeres i no dels ciutadans.

Miri, a principi del segle XX hi va haver una estafa que és
coneguda, que és l’estafa de la estampita del Niño Jesús,
l’estafa del segle XXI, de principi del segle XXI són aquestes
participacions preferents, i això passarà a la història com a una
estafa, encara que vostès no la considerin una estafa; perquè
varen estafar la gent, varen abusar de la confiança de les
persones per ficar-les a un producte bancari que desconeixien.
I de vegades s’ha d’aplicar el sentit comú, senyors i senyores
del Partit Popular; si jo tenc 85 anys o 80 anys, i em diuen:

aquests 15.000 euros que tens estalviats de tota la vida els
ficaràs en aquestes accions preferents i no els podràs tocar en 15
anys, i en tens 85, vostè creu que jo els hi ficaria? Ah que no, ah
que vostè no ho faria si amb 85 anys li ofereixen a 20 anys, ah
que no ho faria? Jo no ho faria, jo no ho faria ...

(Remor de veus)

LA SRA. PRESIDENTA:

Silenci, per favor, Sra. Bauzá.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

... i com que consider, jo no ho faria, tenint 70, 75 anys, que em
diguessin que els meus 15.000 euros es ficarien a una espècie de
borsa que no els podria tocar en 15 o 20 anys, que és el que està
passant. Segur que la persona de 75, 80 anys diria: no, 15-20
anys, jo amb 75-80? Diria que no.

Això és el que jo diria i vostè segur que també, i com que les
persones afectades no són més beneites que nosaltres, si els ho
haguessin explicat bé haguessin dit que no. I no els ho varen dir,
no els ho varen explicar. No, jo ho dic perquè, vostè, li agraesc
que ens suporti en aquesta proposició no de llei, però crec que
el Parlament ha de ser coneixedor i ha de donar i hem de valorar
aquestes persones, sobretot les persones majors, i que són
moltes, en aquest colAlectiu que varen ser enganades.

I quan hi ha tot un sistema bancari, totpoderós, que intenta
enganar i que engana des de la confiança les persones, això és
una estafa, i ha de ser considerat així.

I ens preocupa que el Partit Popular, ara que és al Govern
central i que pot fer coses en aquest sentit, no ho valori així i ho
matisi amb temes com els que vostè ha fet. I si vostè és
treballador d’un banc anglès sabrà que el Govern anglès ha fet
tornar els doblers, ha fet tornar els doblers el banc anglès. No,
no, ho dic perquè, vull dir que està molt bé, que vull dir que
siguin conscients i vostès que ara governen Espanya que facin
mesures paregudes a les que ha fet el Govern anglès i facin
tornar aquests doblers.

Per tant, crec que som davant una situació molt preocupant,
que és aquest poder que tenen les entitats financeres i que el
ciutadà es troba de vegades desarmat i crec que avui el
Parlament de les Illes Balears, donant suport a aquesta
proposició no de llei, demostra sensibilitat i ser devora les
víctimes del que podem considerar, o almanco el nostre grup
parlamentari considera, una estafa bancària.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago.

Acceptaria una votació separada, els punts 1 i 2 i ho podem
...

(S’escolta una veu de fons inintelAligible)

Entenc que no, però açò s’hauria ...

Farem votació separada. Per una banda, votarem els punts
1 i 2.

Vots a favor?

Vots en contra? Cap.

Per tant, els punts 1 i 2 serien aprovats per assentiment.

Ara passaríem a la votació dels punts 3 i 4.

Vots a favor?

Vots en contra?

En conseqüència, queden rebutjats els punts 3 i 4 de la
proposició no de llei, per 5 vots a favor i 9 en contra.

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