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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sra. Presidenta. Jaime Fernández sustituye a Catalina Palau.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, bona tarda, Miquel Àngel Mas substitueix, crec, Fina
Santiago.

LA SRA. BAUZÁ I ALONSO:

María José Bauzá sustituye a Fernando Rubio.

LA SRA. VALLÈS I RAMIS:

Antònia Vallès substitueix Margalida Serra.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé. No hi ha més substitucions?

Idò passam al següent punt de l’ordre del dia, i abans de
començar els he d’informar que, amb data 6 de juny, el Govern
de les Illes Balears, mitjançant l’escrit RGE núm. 6195/14, ha
comunicat l’absència de la consellera d’Educació, Cultura i
Universitats el dia 12 de juny de 2014, atès que en aquesta data
és de viatge oficial a Eivissa i, per tant, els proposo, d’acord
amb l’article 73.2 del Reglament del Parlament, l’alteració de
l’ordre del dia d’avui en el sentit d’ajornar el debat de les
preguntes RGE núm. 2691, 2692, 2693, 2695, 2696, 2697,
2698, 2699, 2700, 2701 i 2702/14 per a una propera sessió de la
comissió.

Puc entendre aprovada per assentiment aquesta alteració de
l’ordre del dia o l’hem de sotmetre a votació? Es pot entendre
aprovada per assentiment?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

No, jo crec que...

LA SRA. PRESIDENTA:

Perdó, Sra. Rita?

LA SRA. RITA I LARRUCEA:

Que la voldríem sotmetre a votació.

LA SRA. PRESIDENTA:

La sotmetem a votació, cap problema. 

Vots a favor? 9 vots a favor.

Vots en contra? 5 vots en contra.

Cap abstenció.

En conseqüència quedarà aprovada aquesta alteració.

I. Compareixença RGE 5910/12, solAlicitada pel Grup
Parlamentari MÉS i aprovada per la comissió, del conseller
d'Hisenda i Pressuposts, per tal d'informar sobre la situació
de l'obra social i cultural de Sa Nostra i, en general, el
moment i les conseqüències de tot ordre del procés
d'integració en el Banc Mare Nostrum.

Passam, idò, al debat de la compareixença del conseller
d’Hisenda i Pressupostos per tal d’informar sobre la situació de
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l’obra social i cultural de Sa Nostra i, en general, el moment i
les conseqüències de tot ordre del procés d’integració en el banc
Mare Nostrum aprovada per la comissió, escrit RGE núm.
5910/12. 

Assisteix el Sr. José Vicente Marí Bosó, conseller d’Hisenda
i Pressupostos, acompanyat del Sr. Miquel Miralles Sastre,
director general del Tresor i Política Financera i Patrimoni, i del
Sr. Francisco Javier Calomarde García, cap de gabinet.

Té la paraula l’Hble. Conseller per tal de fer l’exposició oral
sense limitació de temps.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats, en
primer lloc em permetran, en aquesta intervenció d’aquesta
tarda a petició del Grup MÉS, perquè també la mateixa petició
conté una referència a tot el procés de reestructuració del
sistema financer en el que ha afectat també les caixes d’estalvi
amb domicili social a la nostra comunitat, fer una intervenció
que ens permeti posar en context tot aquest procés de
reestructuració del sistema financer al nostre país al llarg dels
darrers cinc anys, en el que ha afectat -els deia- directament les
dues caixes d’estalvi que tenen domicili social a la nostra
comunitat, i respecte de les quals, per tant, el Govern de les Illes
Balears manté competències de supervisió en allò que afecta
tota la qüestió estrictament financera i d’òrgans governatius, i
també pel que fa a la fundació o a les fundacions per allò que
afecta a la subjecció que tenen a la Llei de fundacions de la
nostra comunitat autònoma.

Em centraré bàsicament, com demana també la petició de
compareixença, en la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de les
Balears, Sa Nostra, per haver estat la caixa que ha hagut de
sotmetre’s amb més intensitat a aquest procés de reestructuració
financera; mentre que Colonya Caixa de Pollença, si bé ha hagut
de sotmetre’s a un procés i als diferents canvis normatius que hi
ha hagut durant aquests anys, i avui, a data d’avui, es troba
també en tràmits d’adaptació dels seus estatuts socials a la
darrera llei estatal de desembre de 2013, sí que és veritat que
aquesta caixa en l’actualitat és una de les dues úniques caixes
d’estalvi que es mantenen amb aquesta naturalesa jurídica al
panorama del sector financer del nostre país.

Amb caràcter previ també m’agradaria traslladar-los una
reflexió que crec que ha d’estar al frontispici de tot el que
puguem parlar aquesta tarda, i és deixar clar que a diferència del
que ha passat amb moltes caixes d’estalvis al nostre país, o del
que passava a moltes caixes d’estalvis al nostre país, on
l’administració autonòmica, les diputacions provincials o les
entitats locals han participat activament, al llarg del temps, des
de la gènesi també les diputacions provincials en moltes caixes
d’estalvi d’arreu del país han vengut participant activament als
òrgans de govern de les caixes, el cas de les caixes a les Illes
Balears és diferent, en sentit que les caixes d’estalvi es varen
crear en la seva gènesi i el seu desenvolupament ha estat
diferent. A les nostres illes es varen fundar sense cap
participació de l’administració pública ni de les institucions
religioses, sinó que es varen fundar bàsicament per emprenedor
privats amb una alta preocupació pel benestar de la societat
balear del seu temps, especialment dels més desfavorits, i són

ells que varen ser els impulsors i els fundadors de les nostres
caixes d’estalvi.

Fruit d’això, donant després al llarg del temps participació
tant als consells insulars com a les entitats locals, però fruit
d’això la participació de la comunitat autònoma, fora d’aquesta
competència que té i exerceix de supervisió, fora d’això, la
participació de la comunitat autònoma als òrgans de govern de
les caixes, bàsicament a Sa Nostra, era la designació d’un
representant a la comissió de control i, per altra banda, a la
fundació, la designació d’un representant amb veu i sense vot
via llei de fundacions, d’acord?

Dit això també permetin-me que els digui que les
conseqüències de l’actual crisi financera han..., la crisi d’aquest
moment té una arrel de crisi financera, de crisi de sistema
financer, i les conseqüències han estat l’exigència tan a nivell
internacional com a nivell nacional de canvis importants en els
models de gestió i en els models de negoci de les entitats
financeres, posant en dubte igualment la mateixa existència de
caixes d’estalvi -el resultat és el que sabem avui, només hi ha al
nostre país dues caixes d’estalvi amb aquesta naturalesa
jurídica- i en poc temps, en cinc anys, han sofert nombroses
remodelacions que implicaven reorientació del perfil de negoci,
tornar als orígens fundacionals en el cas de les caixes d’estalvi
que queden, i un substancial increment de la supervisió
administrativa i de la qualitat d’aquesta supervisió.

Crec que és bo que els faci un poquet..., vostès ho sabem,
però un poquet de referència a com ens hem mogut durant
aquests cinc anys. La primera mesura important a nivell de
legislació nacional va ser el Reial Decret Llei 9/2009, de
reestructuració bancària i de reforçament de recursos propis de
les entitats de crèdit al nostre país. Què feia aquest decret
bàsicament? Per una banda creava el FROB, el fons de
reestructuració i ordenació bancària per aportar recursos a les
entitats de crèdit del nostre país, i en segon lloc establia un
reforçament de solvència de les entitats de crèdit del nostre país
amb un sistema de tres fases, de tal manera que aquelles entitats
de crèdit que necessitaven poc reforçament de solvència podien
demanar una solució privada, sortir a borsa, captar capital i
reforçar la seva solvència. Però si no n’hi havia prou o no
trobaven la credibilitat d’aquests inversors privats se’ls obligava
a presentar un pla d’actuació que contemplàs també l’ajuda del
FROB, del fons de reestructuració i ordenació bancària. 

Però si amb tot això no n’hi havia prou o les autoritats de
supervisió consideraven que aquest pla d’actuació no era creïble
i no era possible dur-lo a terme, es contemplava també la
intervenció directa del FROB dins aquestes entitats, això
subjecte a uns terminis, de tal manera que se’ls donava un
determinat termini, “si vostè vol sortir a borsa a veure si
efectivament a borsa obté la capitalització si no compleix un
determinat termini per al pla d’actuació i, si no, intervenció
directa del FROB”. Això és el que va fer el Reial Decret Llei
9/2009.
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Però immediatament, en virtut del Reial Decret Llei 6/2010,
d’abril de 2010, el que es fa és modificar la Llei 13/85, que és
aquella que estableix els coeficients d’inversió, els coeficients
de recursos propis i la informació de les entitats financeres que
han de tenir al nostre país, i es una modificació de tal manera
que s’introdueix una modificació a l’article 8 que ve a dir:
escolti, aquests requisits de fons propis, de recursos propis, que
jo exigesc a les entitats financeres, els puc predicar d’un grup
consolidable; és a dir, introduïa la possibilitat que diverses
caixes i diverses entitats de crèdit s’ajuntassin i per tant
sumassin recursos propis i fons propis, i mitjançant aquesta
modificació es preveia que els requisits de core capital, de fons
propis i de solvència es pogués predicar d’aquell conjunt de
caixes. Això es va denominar “sistema integral de protecció
d’actius”, d’acord?, que era un acord contractual entre diverses
entitats de crèdit, entre diverses caixes, en el nostre cas, amb
uns requisits. 

Quins requisits establia perquè la llei contemplàs que
aquesta conjunció de recursos permetia cobrir els requisits
mínims? Se’ls obligava a crear una entitat central, un banc, que
establís una política unitària..., bé, se’ls assimilava a això que en
crèdit de comerç coneixem com a unidad de decisión; si hay
unidad de decisión tiene que haber una entidad central que
determini les polítiques i estratègies de negoci, els nivells i les
mesures de coeficients d’inversió i la gestió de riscos. A més
aquestes entitats que s’ajunten i creen un banc han de donar
suport a aquest banc amb el 40% dels seus recursos, de tal
manera que les caixes que donaven suport amb un 40% dels
seus recursos, el 60% dels seus recursos continuava en poder de
decisió de les caixes o de les entitats de crèdit que muntassin
aquest sistema integral de protecció d’actius, i a més havien de
donar-li suport amb un 40% dels recursos propis. Aquest acord
contractual podia ser temporal, amb una vigència de 10 anys. El
que passa és que al mateix temps que se’ls deia que seria
temporal de 10 anys se’ls complicava molt sortir d’aquest acord,
la mateixa modificació legal complicava molt sortir d’això.

I per incentivar més que les entitats de crèdit anassin cap
aquí també aquest decret d’abril de 2010 el que fa és reduir
encara més els terminis del decret de 2009, en virtut del qual el
FROB intervenia directament aquestes entitats financeres. 

Aquest sistema integral de protecció d’actius, aquesta entitat
central, en el nostre cas després veurem que és la gènesi de
Banco Mare Nostrum, en el cas de Sa Nostra. 

Per tant, Reial Decret Llei 9/2009; Reial Decret Llei 6/2010,
d’abril; i justament el juliol de 2010 el Govern fa un altre reial
decret llei, 11/2010, sobre òrgans de govern i altres aspectes del
règim jurídic de les caixes d’estalvis, que fa... -acabava de fer
un decret a l’abril, el juliol en va fer un altre- bàsicament el que
introduïa amb aquest reial decret era..., hi havia un decret que
havia dit que es pot muntar un sistema integral de protecció
d’actius, un acord temporal creant una entitat central que
coordini totes les polítiques i hi hagi unitat de decisió en aquesta
central, i ara dóna una passa més i diu: escolti, les caixes el que
poden fer, podran, poden exercir indirectament el seu negoci a
través d’aquesta entitat central, a través d’aquesta entitat central
que han creat, i a més s’hauran de convertir en fundacions
especials. Es torna a modificar l’article 8 de la llei del 85 de tal
manera que encara s’endureix més la possibilitat de sortir del
sistema integral de protecció d’actius, perquè diu: si vostè vol

sortir m’ha de justificar que fora d’aquest sistema integral serà
solvent, i no només miraré la solvència de vostè fora d’aquest
sistema, sinó que també miraré com queda la solvència del banc
que deixa, i si veig que tal, li diré que no, d’acord? És el que fa
aquest reial decret, i a més s’ordena l’adaptació de la legislació
autonòmica en matèria d’òrgans de govern i s’han d’adaptar als
estatuts de les caixes. 

Bé, amb tota aquesta successió de reials decrets llei, amb
tota aquesta successió de normativa que a poc a poc va induint
més les entitats de crèdit, en concret les caixes d’estalvi, a
prendre decisions cada vegada més accelerades, amb major
exigència de major solvència, Sa Nostra Caixa de Balears el dia
3 d’agost de 2010 va solAlicitar al Govern de les Illes Balears
l’autorització de signar aquest contracte de sistema integral de
protecció d’actius, una solAlicitud d’autorització que venia
derivada de tres fallides d’ajuntar-se amb altres caixes; primer
es va intentar ajuntar amb Caixa Navarra, amb una sèrie de...,
no va ser possible, i després..., ara els diré exactament el nom
però, bé, després també es va intentar ajuntar amb Liberbank,
d’acord?, i finalment va presentar autorització per crear un
sistema integral de protecció d’actius -en aquell moment es
denominava Alianza integral de protección de activos-, un
contracte d’integració amb Caixa Múrcia, Caixa Penedès, Caixa
Granada i Sa Nostra.

Què es feia amb aquest acord? El que es feia era traduir
aquest 40% de recursos computables que garantien el banc,
traduir-lo en quotes de participació al banc, de tal manera que
es traduïa que el 40% de recursos propis de cada una d’aquestes
caixes li donava dret a una determinada participació en el banc,
i amb aquell primer acord Caixa Múrcia tenia un 38% de
participació, Caixa Penedès un 29, Caixa Granada un 19 i Sa
Nostra un 14%, i s’establia..., hem dit primer que era un procés
de 10 anys, s’havia d’estar integrat en aquest sistema 10 anys;
els he comentat que el Decret 6/2010 va escurçar això, i aquest
acord es va presentar amb un termini de 5 anys, de manteniment
durant 5 anys, de tal manera que durant els tres primers anys
mantenien aquest 40%, el 2014 el 60%, el 2015 el 80%, de tal
manera que integració o la mutualització era del cent per cent
l’any 2016, i a més aquest acord preveia l’ajuda del fons de
reestructuració i ordenació bancària per a aquest SIP per valor
de 915 milions d’euros, és a dir, no només posaven en comú el
40% dels seus recursos propis sinó que a més el FROB havia
d’ajudar en aquest procés amb 915 milions d’euros.

Per tant, a la data de solAlicitud de la caixa la legislació
bàsica, perquè és l’agost de 2010, i els dic que el Reial Decret
11/2010 és de 9 de juliol, la legislació bàsica ja preveia la cessió
i segregació de patrimoni per exercir indirectament l’activitat a
través del banc central, s’havien endurit molt les condicions de
sortida del SIP, i se sabia que Sa Nostra, que tenia un 14% del
banc, s’havia de transformar..., es podia transformar en fundació
especial. Presentada la solAlicitud el 3 d’agost de 2010 va
autoritzar el conseller competent en la matèria la integració en
aquest sistema integral de protecció d’actius el 14 de setembre
de 2010.
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La caixa, el dia 17 de desembre de 2010, l’assemblea de Sa
Nostra va aprovar una modificació d’aquest SIP, de tal manera
que es varen ajustar mínimament les quotes d’interès: Caixa
Múrcia passava al 41%; Penedès al 28; Granada al 18, i Sa
Nostra al 13. I al mateix temps s’acordava -fixi’s bé-, 17 de
desembre del 2010, i els he dit que el FROB va comprometre
una ajuda de 915 milions d’euros al juny de 2010 que no va fer
efectiva fins el desembre de 2010, d’acord?, per tant...,
s’acordava també l’actualització cent per cent ja, en aquell
moment.

En posterioritat, el Reial Decret Llei 2/2011, de 18 de febrer,
de reforçament del sistema financer, torna a modificar el Reial
Decret Llei 9/2009 i imposava a aquelles entitats que havien
necessitat l’ajuda del FROB -imposava- la necessitat de
traspassar l’activitat al banc, d’acord?, la cessió d’actius i
passius del negoci bancari al banc creat i, a més, incrementava
el core capital o els nivells de solvència del 8 al 10%. I els
donava una disposició transitòria primera que deia que havien
de complir aquesta obligació de traspassar el negoci, perquè
tenien l’ajuda del FROB, la cessió indirecta del negoci fins al
setembre de 2011, el decret és de febrer de 2011, setembre
2011.

El decret és de 18 de febrer de 2011 i a 1 de febrer de 2011
Sa Nostra comunica a la Comissió Nacional del Mercat de
Valors que el seu consell d’administració ha acordat l’exercici
indirecta de l’activitat bancària a través del Banc Mare
Nostrum. I igualment, el maig de 2011 s’acorda la modificació
d’estatuts per adaptar-se al Reial Decret de 2010 i s’acorda
l’exercici indirecta i la segregació d’actius i passius. I el 7 de
juny de 2011 Sa Nostra solAlicita a la comunitat autònoma
autorització tant d’una cosa com d’una altra, la modificació dels
seus estatus per adaptar-se a aquell decret de 2010 i l’execució...
o l’exercici indirecte de l’activitat i la segregació cap al Banc
Mare Nostrum.

El 2 de setembre de 2011, el Govern de les Illes Balears, a
proposta de Vicepresidència Econòmica, pren l’acord
d’autoritzar la segregació del negoci financer de Sa Nostra i els
seus actius de la caixa a favor de BMN. L’acord del Consell de
Govern condiciona els seus efectes, primer, al manteniment de
la naturalesa jurídica de Sa Nostra com a caixa d’estalvi i
exclou expressament la cessió de l’obra social de l’entitat, així
com patrimoni i actius a efectes a l’esmentada obra social. El
mateix acord autoritzava la corresponent modificació dels
estatuts rectors de Sa Nostra que possibilitassin aquest exercici
indirecta de l’activitat a través del Banc Mare Nostrum.

El 25 d’octubre de 2011... BMN el que va fer també és una
emissió d’obligacions convertibles en octubre de 2011, per a un
valor del 23% del grup, en la qual BMN tornava a recapitalitzar-
se perquè obtenia capital via obligacionistes convertibles,
obligacions convertibles, però en virtut de la conversió es
dilueix la participació de Sa Nostra en el capital de BMN al
10%, d’acord?, estàvem en el 13, passam al 10%.

14 de maig de 2012, igualment per exigències, per al
compliment d’exigències de nova recapitalització d’entitats de
crèdit derivades del Memoràndum of Understanding, del regne
d’Espanya amb la Comissió Europea, el Banc Central Europeu
i el Fons Monetari Internacional es concreten aquestes noves
condicions al Reial Decret Llei 18/2012 que estableix un nou
coeficient de solvència del 8% per a BMN, en concret per a
BMN.

S’aporta a un pla de recapitalització per complir aquest
coeficient de solvència, però el febrer de 2013, i a la vista que
no es compleixen els coeficients exigibles, el FROB el que fa és
fer efectiva la conversió de les seves obligacions en accions de
capital de BMN, les obligacions subscrites el 2010 les fa
efectives i les converteix en capital de BMN amb la qual cosa
es torna diluir la participació de Sa Nostra a l’entorn de l’1,82%
del capital.

El 28 de desembre de 2013, l’Estat publica la nova regulació
del sector de caixes d’estalvi, fundacions creades per les caixes
a les quals anomena fundacions bancàries la Llei 26/2013,
d’acord?, que estableix les noves bases de supervisió de les
caixes, les redueix al seu territori original, matriu, realitza...
introduint majors condicionaments ètics a la conducta dels
administradors de caixes i els administradors d’entitats
financeres i el que ve a establir aquesta llei és... el que ve a dir
aquesta llei és: escolti, si vostè participa, aquest banc, en més
d’un 10%, vostè ha de convertir-se en una fundació financera;
si participa en menys d’un 10%  vostè ha de convertir-se en una
fundació ordinària. 

Estam ara en aquest procés, hi ha alguna... hi ha...
interpretació, no?, subjecte a interpretació, sí el 10% de capital
és predicable de cadascuna de les caixes o de les entitats que
formen el banc o es pot predicar del conjunt sumant els
percentatges de participació de les distintes caixes, si complirien
el 10%, sobrepassarien el 10% o s’ha de predicar de cadascuna
d’aquelles, no?, a resultes de la interpretació que es faci, idò es
convertiran en una fundació financera o una fundació ordinària.
Com a conseqüència d’això, Sa Nostra disposa fins al 27 de
desembre de 2014 per fer aquesta transformació en fundació.

Al mateix temps, en aquest procés que teníem, teníem un
banc, teníem una caixa que participava en un banc i al mateix
temps una fundació amb una obra social, d’acord? El Govern de
les Illes Balears també va haver de..., hi havia un termini per a
la renovació dels òrgans de govern de l’entitat, però aquest
procés de... el fet que s’hagués de sotmetre a aprovació la Llei
26/2013 feia que, havent cedit el negoci, els impositors ja no
eren impositors de la caixa, eren clients de BMN, d’acord? Per
tant, no podien fer un procés de renovació de càrrecs i es va
optar per prorrogar el període del mandat de consellers generals
per a la propera reconversió obligatòria en fundació. Això es va
acordar l’11 d’octubre de 2013, els primers consellers delegats
a renovar eren els que s’havien nomenat l’any 2009.
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Fruit de tot això també el fet que el mateix sistema
integral..., ja en el sistema integral de protecció d’actius i al pla
d’actuació d’aquell sistema integral de protecció d’actius es
preveia que l’entitat central no repartiria dividends, entre
cometes, en un determinat termini de temps, perquè necessitava
recapitalitzar, d’acord?, i es preveia que no repartiria dividends
per nodrir les obres socials de les caixes participants almenys
fins a l’any dos-mil..., ara no voldria equivocar-me..., però...
2007, d’acord?

Això fa que... bé, tenim per un costat el banc, la caixa que
participa el banc que, en teoria nodrida dels dividends que donàs
el banc, passaria a la fundació per fer l’obra social, però mentre
no hi ha dividends, no hi ha ingressos per fer obra social. Fruit
d’això..., al mateix temps la fundació té unes despeses
d’estructura que cal mantenir perquè té actuacions en
residències, té diferents activitats a dur a terme, no?

Bé, fruit d’això, ens trobam que la fundació no té un
problema de solvència perquè té patrimoni i té prou patrimoni
fundacional, però té un decalatge de liquiditat, perquè ha de
continuar... reestructurar despesa, però la té, té una despesa a fer
i no té els ingressos oportuns. Fruit d’això, la Fundació Sa
Nostra, el dia 3 d’abril de 2014, va solAlicitar a la Secretària
autonòmica d’Educació, Cultura i Universitats autorització per
a la constitució de gravamen sobre finca de la seva propietat, en
funció de la Llei de subvencions qualsevol acte de gravamen o
disposició sobre béns fundacionals requereixen autorització del
Govern de les Illes Balears i així ho va solAlicitar la Fundació Sa
Nostra. 

Estam en aquest procés de resolució d’aquesta solAlicitud
d’autorització formulada, bàsicament perquè el banc li fa un
préstec amb garantia hipotecària per nodrir-lo de fons, al mateix
temps es garanteix també que el banc nodrirà de fons l’obra
social cada any, d’acord?, contra una garantia hipotecària i això
és el que se sotmet a autorització, el gravamen d’un bé
fundacional és el que se sotmet a autorització del Govern de les
Illes Balears i el Govern de les Illes Balears, acabats els tràmits
pertinents del procediment administratiu, resoldrà sobre aquesta
autorització que encara està pendent de resolució.

No sé si m’he deixat alguna cosa, he mirat d’explicar un poc
tota aquesta voràgine d’actes legislatius, normatius en molt poc
temps derivats, efectivament, d’una situació de crisi financera
gravíssima al nostre país, de la necessitat de reestructuració de
tot el nostre sistema financer. Crec que el procés de
reestructuració del nostre sistema financer segurament hauria
pogut ser més ràpid; s’han pres decisions que s’havien de
prendre, perquè al final del que es tractava era de garantir els
dipòsits dels dipositants. Es poden fer molt millor les coses a la
vida, no?, però bàsicament en aquesta crisi financera no hem
vist cues de dipositants retirant dipòsits del nostre sistema
financer i en aquest país, al nostre país, això ho hem viscut, ho
vàrem viure a la primera crisi bancària, bé, això crec que ha
quedat preservat i en la mesura en què les coses es facin bé i es
continuïn fent bé, crec que també tindrà retorn... per als
ciutadans el fet que el Govern de l’Estat i també el govern de la
Unió Europea hagin hagut de donar suport, amb recursos
públics, el manteniment del nostre sistema financer.

Crec que no em deix res, en tot cas, estic a la seva disposició
per aclarir o per contestar el que tenguin per convenient.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Procedeix ara la suspensió de la
sessió per un temps màxim de 45 minuts per tal que els grups
parlamentaris puguin preparar la formulació de preguntes o
observacions, per la qual cosa es demana si volen aquesta
suspensió o si podem continuar.

Sí, Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, demanaria una suspensió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Una suspensió?

EL SR. MAS I COLOM:

No necessàriament de 45 minuts, però sí una suspensió.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé...

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

De quant de temps, Sr. Mas?, ens podria...

EL SR. MAS I COLOM:

No ho sé, quan acabi els puc avisar, però...

LA SRA. PRESIDENTA:

No, m’ha de dir un temps aproximat, si és tan amable perquè
hem d’organitzar el temps la comissió.

EL SR. MAS I COLOM:

Vint minuts.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Vint minuts, perfecte. Idò feim un recés de vint minuts.

LA SRA. PRESIDENTA:

Recomençam la sessió. Per tal de formular preguntes o
observacions tot seguit procedeix la intervenció dels grups
parlamentaris. El Sr. Conseller pot contestar globalment totes
les preguntes o observacions formulades o bé contestar
individualment després de la intervenció de cada portaveu.

Pel Grup Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Miquel Àngel Mas i Colom, per un temps màxim de deu minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. Dilluns d’aquesta setmana la Sra. Santiago em va
dir, Miquel, pots anar a aquesta comissió? I vaig dir, sí, i em va
passar el que havia presentat Antoni Alorda. Diran que fa poc
que som aquí, però el meu grau d’astorament no atura de
créixer, Antoni Alorda va demanar això dia 12 de juliol del
2012, 12 de juliol del 2012, avui som dia 12 de juny del 2014,
quasi dos anys, quasi dos anys i el Sr. Alorda ja ha passat a
millor vida professional, secretari d’ajuntament; ja no tenim
vicepresident Econòmic, ha desaparegut la vicepresidència, el
Sr. Conseller ja és diferent; Sa Nostra ja no és nostra, no hi ha
obra social i fins i tot ha canviat el nostre nom del grup
parlamentari, fins i tot, ens dèiem PSM-Entesa per Mallorca-
IniciativaVerds-Més per Mallorca. Quasi dos anys. Sé, Sr.
Conseller, que no tot és la vostra responsabilitat, però en aquests
moments sou aquí per representar el Govern balear, quasi dos
anys, quasi dos anys.

Tenc demanada compareixença, Sr. Conseller d’Economia,
pel casino, el segon casino, esper no haver d’esperar dos anys.

Sr. Marí, som davant una molt greu falta de consideració del
Govern cap el Parlament, molt i molt greu, desconsideració que
no és cap a aquest diputat o aquest grup parlamentari sinó als
milers de ciutadans que amb tota dignitat volem representar i
representam. Fa falta recordar, em pareix imprescindible encara
que sigui una obvietat, l’article 40.1 de la nostra norma primera,
de la nostra llei primera, Sr. Conseller, “El Parlament representa
el poble de les Illes Balears, el Parlament representa el poble de
les Illes Balears”, i aquest govern està obligat a respondre
davant el Parlament, que som els seus representants. Diu
l’article 57.4, per obvi, però ho diré, “El Govern respon
políticament de manera solidària davant el Parlament”. Quasi
dos anys, greu i molt greu, Sr. Conseller, sé que no és tota la
vostra responsabilitat, però en aquest moment representau un
govern que ha tengut una molt greu falta de consideració cap al
Parlament i als milers de ciutadans que representam, Sr.
Conseller. 

No només, però, és un tema de formes, que en democràcia
són bàsiques, és també de fons, perquè durant aquests dos anys,
i com vós ens heu relatat aquí de forma tècnicament impecable,
han passat coses i molt transcendents, moltíssimes. Vós heu
comentat fins a cinc decrets, coses i fets que necessitaven el
control d’aquesta cambra i el coneixement de la ciutadania, que
s’ha vist furtada d’aquest coneixement del qual vós ens
haguéssiu pogut ilAlustrar. En dos anys ens hem temut que Sa

Nostra ja no és Sa Nostra, hem passat a tenir un 20% o un 13%
de BMN a tenir un 2%, una cosa ridícula, i tot per un tema, la
hipertròfia de la construcció, inversions, ha sortit a premsa, a
Miami, pareix quasi de pelAlícula, Sr. Künh & Partner, Grande,
vull dir, unes coses que... i 130 anys, 130 anys d’història d’una
institució centenària han desaparegut, d’un patrimoni econòmic,
d’un patrimoni cultural, de milers de mallorquins, eivissencs,
formenterers i menorquins que han fet feina, han tengut depòsit,
tenia 33% de quota de mercat, ha desaparegut. I el que queda,
el BMN, vol l’autoliquidació de Sa Nostra abans de 31 de
desembre d’enguany que es convertirà en fundació i ja no podrà
tocar el patrimoni, ho vol fer abans de 31 de desembre, Sr.
Conseller, i jo li deman, li reclam, que defensi amb carn i ungles
aquest patrimoni que ens queda i que ens ha costat tant fabricar
a nosaltres i a les generacions que han vengut abans de
nosaltres, els seus padrins, son pare. 

El problema és que Sa Nostra no té ingressos i li demanen
que liquidi el que resta de patrimoni, un patrimoni que és de
tots: Can Tàpera, Centre Cultural, Sala Cultural d’Eivissa,
Menorca, i el Govern es torba dos anys a comparèixer, dos anys,
Sr. Conseller. 130 anys tirats per la febre constructora, ens hem
quedat sense una eina bàsica, els bancs són absolutament
essencials per a les societats dels països, el nostre país, Balears,
necessita una eina, necessita que els nostres empresaris puguin
anar a un banc i li demanin, escolti, necessit un crèdit, i això
s’ha tirat. Òbviament no responsabilitz el Govern d’això,
òbviament, però sí el responsabilitz que s’hagi torbat dos anys
a comparèixer davant el Parlament a explicar això, Sr.
Conseller. 

Can Tàpera, la Llei de fundacions, comencem, el
reglament... perdoni, la Llei de fundacions de 2002 atribueix, a
l’article 21, al protectorat a vigilar la prèvia... és a dir, a
controlar la prèvia autorització del protectorat per a un
patrimoni perquè, a veure, escolti, miri: què és una fundació?
Una fundació és simplement un patrimoni assignat a uns fins
fundacionals, i per això té uns privilegis fiscals importantíssims.
Atenció!, però, a canvi l’administració controla i vigila que
aquest patrimoni es dediqui únicament i exclusivament als fins
fundacionals i per això gaudeix d’aquests privilegis. I qui té
aquesta funció? Aquesta funció, d’acord amb la Llei de
fundacions estatals del 2002, la té el protectorat, i d’acord amb
el Reial Decret del 2007, de registre de fundacions de les Illes
Balears, el protectorat en aquest cas correspon o competeix a la
seva conselleria.

Han demanat autorització, vós heu dit que no han contestat,
entenc jo que són tres mesos per contestar i si no per silenci
administratiu quedarà aprovat a finals de juny, la qual cosa
m’alarma, m’alarma perquè si no hi ha una resposta s’entendrà
aprovat positivament. I m’alarma i li diré per què, i aquí
comencen les preguntes que li voldria fer: aquest préstec és un
préstec de 4,6 milions d’euros, primera pregunta, per què
serveix aquest préstec, serveix per pagar les pròpies despeses de
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la fundació? Perquè la fundació, actualment, té dos treballadors,
dos treballadors, Can Tàpera està tancat i el Centre Cultural de
Sa Nostra paga un lloguer. Jo li deman si és per a això, perquè
em sembla estratosfèric demanar 4,6 milions d’euros si és per
a la liquidat de la pròpia fundació. I jo em deman: és per això o
per atendre i finançar deutes de tercers, en aquest cas de Sa
Nostra? Perquè Sa Nostra, al cap i a la fi, és un tercer en relació
amb la fundació. Li deman: és per finançar l’actual deute que té
Sa Nostra amb BMN de 3,9 milions d’euros, és per finançar
això?

Una altra pregunta, perquè actualment Sa Nostra deu, té
només finançat aquest deute amb BMN, només té finançat amb
garantia hipotecària 1,8 milions. Per tant, primera, si és per això
òbviament, estic segur, Sr. Conseller, que aquest govern no ha
autoritzat de cap de les maneres aquesta absurda operació
hipotecària, si és per garantir un deute d’un tercer, si és per
pagar el deute de la pròpia fundació sí, però escolti, a mi no em
surten els números perquè hi ha dos treballadors, Can Tàpera
està tancat i no hi ha més despeses, apart de pagar el Centre
Cultural, el lease-back que han fet. 

Pot ser que també aquests 4,6 milions serveixin, d’aquests
4,6 milions serveixin 550.000 euros per pagar els
acomiadaments dels treballadors que actualment encara queden
a Sa Nostra, el Sr. Andreu Ramis i el Sr. Llorenç Julià? Pot
ser?...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant, Sr. Diputat, li queden trenta segons.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. Li deman: ha fiscalitzat també el Govern la decisió
d’hipotecar Can Tàpera si es va prendre amb la majoria exigida
pels estatuts de sis meses sobre nou, quan en realitat només
varen votar quatre sobre set?

Ha fiscalitzat també el Govern si hi ha qualque defecte que
anulAli la decisió del Consell d’Administració de Sa Nostra
relativa a la hipoteca en relació..., vós sabeu que va quedar
empatat sis a sis i va desfer l’empat un vot del president, deman:
tots els membres del Consell d’Administració estaven habilitats
per poder votar? Incorrien en alguna causa d’incompatibilitat?
I acab, Sra. Presidenta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, Sr. Mas.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí, dues preguntes més. Quina partida per a obra social hi ha
prevista en el 2014? I quina partida d’obra social es va fer per
al 2013?

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Mas. Pel Grup Parlamentari Socialista té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Lluís Maicas i Socias, per un temps
màxim de deu minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, no he tengut ocasió abans
quan he vengut de donar les gràcies al conseller per aquesta
compareixença. Gràcies també a l’equip que ha vengut amb ell.
Gràcies per aquesta explicació tan acurada que ens ha fet, jo
diria una anàlisi financera un poc asèptica, un poc subtil davant
les complicacions que totes les caixes han tengut amb
intervenció del seu consell d’administració als quals no són
estranys els partits polítics, això és una realitat que hi ha a més,
dissortadament, i la influència política que han tengut els
polítics de les corresponents comunitats sobre les respectives
caixes.

Jo no parlaré del tema estrictament financer, hi ha un tema
que li vull traslladar perquè és el que en aquests moments ens
preocupa, supòs, vull creure que ens preocupa a tots, que és el
destí o la possible disgregació del patrimoni cultural que havia
acumulat Sa Nostra en els seus 125 o 130 anys d’activitat amb
els seus clients, fonamentalment clients de les Illes Balears. 

Efectivament, hi ha un patrimoni immobiliari, el Sr. Mas ja
n’ha parlat, almenys d’una part, ha parlat de Can Tàpera,
podríem parlar de Sa Canova o podríem parlar del mateix
Centre Cultural, però li he de traslladar la nostra preocupació i
una preocupació també expressada per ARCA, que és un grup
que es preocupa pel patrimoni de tots nosaltres, i ens feia
avinent aquesta preocupació en uns termes semblants als que li
transmetré. Deia que Sa Nostra té un patrimoni cultural proper
a les 5.000 peces, 2.000 d’aquestes d’un valor cultural essencial.
Parla, per fer una distinció, d’una important, d’una extensa
colAlecció pictòrica, una molt important representació de pintors,
autors, artistes que van des de Miquel Barceló a Francis Bacon
o dels antics Akerman o Proto o Gordillo, en fi, un innombrable
patrimoni pictòric. Després cita que té una colAlecció de
ventalls, jo no l’he vista mai; una colAlecció de numismàtica;
una colAlecció de ceràmica de La Roqueta; una colAlecció de
peces de vidre romà i altres restes arqueològiques, i una
colAlecció de fotografia.

La nostra preocupació és que aquesta colAlecció, aquest
patrimoni es pugui disgregar, es pugui dispersar, es puguin
vendre, en definitiva, pugui fugir del gaudi de qui amb el seu
esforç i amb la seva participació han estat els que han fet
possible aquesta acumulació. La nostra preocupació és que amb
aquesta incorporació al Banc Mare Nostrum no es faci un malbé
de tot aquest patrimoni cultural que nosaltres entenem que
l’hauríem de gaudir. No parlam aquí, no qüestionam la propietat
sinó que parlam de la seva protecció. El Govern té camins, té
eines suficients com per fer-ne una protecció i que quedi a
l’abast i que tots els habitants d’aquesta comunitat, tots els
illencs, en puguin ser beneficiaris, en puguin gaudir ja sigui
d’una forma conjunta ja sigui d’una forma dispesa en altres
llocs, en altres institucions o en altres locals on puguin ser
destinats.
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Aquesta preocupació, aquesta preocupació que li exprés, jo
crec que és una preocupació compartida per tots els ciutadans de
les Illes. No coneixem que hi hagi un inventari de tots aquests
béns, si existeix no el coneixem, seria bo tenir un inventari de
tots aquest béns citats d’ara fa cinc anys o fa sis anys i un
inventari actual per saber-ne el contingut, per saber-ne la
ubicació, per saber-ne quin ús s’ha fet d’algunes d’aquestes
peces, si manquen coses, si... en fi, tenir-ne un coneixement de
primera mà. I això és el que nosaltres li volem transmetre, si
vostè se’n podria preocupar, si ja se’n preocupen i, si se’n
preocupen, en quina situació està aquest patrimoni cultural que
consideram que és comú, que és un bé comú de tots els illencs,
de tots els ciutadans d’aquesta comunitat i que el reclamam,
almenys, per fruir-lo, no és (...), però sí per fruir-lo tots
nosaltres.

Moltíssimes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps i Casasnovas, per un
temps màxim de deu minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sra. Presidenta. Primer de tot,
lògicament, m’agradaria agrair la presència avui del conseller
d’Hisenda, també del seu equip que l’acompanya, i agrair-li
molt especialment les explicacions que ens ha donat, jo crec que
unes explicacions molt didàctiques, unes explicacions
impecables, molt acurades i que, particularment, guardaré les
actes perquè és una explicació molt detallada de com ha
transcorregut o de com s’han aplicat els determinats decrets
aprovats pel Govern central i com han anat les caixes i el
sistema financer s’han adaptat a la crisi financera que hem
viscut els darrers anys. Açò per una banda.

Per una altra banda, també m’agradaria agrair al conseller
que avui faci aquesta compareixença perquè, tal vegada, el Sr.
Mas no sap que la petició d’aquesta compareixença s’hagués
pogut votar en contra i, per tant, vostè avui no comparèixer.
Independentment de que hagin passat dos anys el Partit Popular
hagués pogut dir votam en contra de la seva compareixença i no
passava res, perquè qualsevol petició que faci el Grup MÉS ha
de passar obligatòriament per la votació d’aquesta comissió, i si
el Govern no hagués volgut comparèixer avui aquí el Partit
Popular òbviament votaria en contra. Per tant, si avui el
conseller és aquí és perquè ha volgut, de forma clara i rotunda,
participar avui d’aquesta comissió. Per tant, agrair-li també
aquest gest que ha tengut que no tenia per què avui fer-lo.

I una altra qüestió també, és a dir, Sr. Conseller, jo... clar,
quan el Sr. Mas ralla que s’han tirat per la borda 130 anys
d’història, jo crec que avui també, o bé, des del Grup MÉS
també s’hagués pogut demanar la compareixença d’un diputat
del Grup MÉS que va ser membre del Consell d’Administració
del 2007 al 2011 de Sa Nostra, que va ser membre del Comitè
de Control de 2007 a 2011, un diputat que seu al costat del Sr.
Mas, aquest senyor ens podria explicar què feia Sa Nostra, com
aplicava Sa Nostra els reiterats decrets que es publicaven i
s’aprovaven a nivell de l’Estat central, i veure com i per què va
passar de tenir un 14% del Banc Mare Nostrum a tenir només

un 1,82%. Estaria bé que aquest diputat que era membre del
Consell d’Administració ho expliqués o què va fer ell per evitar
tot açò.

Clar, aquí sembla que el culpable és aquest govern. No, el
culpable és una crisi financera, una crisi financera que el govern
que hi havia en aquell moment a l’Estat central no va saber
aturar.

Però és que hem de recordar com el president Zapatero ens
deia que érem a la Champions League de les economies
mundials; hem de recordar com va dir reiterades vegades que
teníem el sistema financer més solvent del món, i quan deia açò,
dues setmanes després, intervenien la Caixa de Castella-La
Manxa, dues setmanes després de dir que teníem el sistema
financer més solvent del món. És a dir, hi va haver un govern
central, del Partit Socialista, que no va actuar; hi va haver un
banc central, un banc d’Espanya que no va saber veure la crisi
econòmica que venia i la crisi financera que venia, i no va
intervenir aquelles caixes o aquell sistema financer que feia
aigües de per totes bandes.

Per tant jo crec que amb les mesures que s’han anat fent hem
salvat, i ho deia molt bé el conseller fa una estona, hem salvat
una qüestió fonamental, hem salvat els dipòsits de milers de
ciutadans. Algun ha vist “corralito” aquí a Balears? Algú ha vist
anar amb la targeta i no poder treure doblers perquè el banc no
n’hi dóna? No ho hem vist, açò. Açò és important, açò és
important, que s’hagi pogut evitar aquesta situació, una situació
que hagués provocat la caiguda sistemàtica de tot el sistema
financer. Açò s’ha evitat amb aquest sistema o amb aquests
decrets llei que a poc a poc han anat reconvertint aquestes
caixes en bancs.

Que s’hagués pogut fer millor? Segurament, segurament que
sí. Que aquest sistema ha valgut per no deixar caure determinats
bancs, perquè el sistema financer aguanti i perquè els
dipositants hagin tingut la seguretat que no perdran el seus
doblers? També, i hem de posar en valor aquesta qüestió, i aquí
en aquests moments el Govern té entre mans una qüestió
fonamental, i és que, per una banda -i ho explicava molt bé el
conseller- tenim un Banc Mare Nostrum, tenim una caixa, Sa
Nostra, que ja ha cedit l’activitat financera a aquest banc, i
tenim una fundació, la fundació que ha de fer obra social i obra
cultural. Bé, aquí s’ha de veure, i ara som a la cruïlla, de veure
com donam liquidesa a aquesta fundació, i aquí hi ha una
petició de poder fer un préstec hipotecari sobre el patrimoni
d’aquesta fundació a fi de tenir liquiditat, i que aquesta fundació
pugui exercir les seves funcions, i el Govern haurà de decidir
què fa amb aquesta qüestió. Per això crec que el primer
interessat que aquesta fundació exerceixi la seva funció de
dinamització cultura, de dinamització social, és el Govern, el
primer interessat, i el Govern farà tot el possible, i n’estic
convençut, perquè aquesta fundació compleixi els seus fins, i
que el Banc Mare Nostrum, en la mesura de les seves
possibilitats, també exerceixi els seus fins. I aquesta és la
qüestió.
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Però, evidentment, és a dir, el Banc Mare Nostrum o la caixa
Sa Nostra té la seva personalitat jurídica; el Govern té unes
limitacions, té unes funcions de supervisió però res més, tampoc
no pot anar molt més enllà; per tant... Però les funcions que hagi
d’exercir el Govern, que les exerceixi, i sobretot, sobretot,
mirant amb total predilecció, diria jo, la salvaguarda dels
dipòsits dels ciutadans i l’activitat cultural i social de la
fundació. Jo crec que són els dos principals valors que aquest
govern ha de fer prevaler, i estic convençut que aquest és el
primer interès que té aquest govern.

Per tant només -i ja per finalitzar- vull agrair-li l’esforç que
fa el Govern perquè açò sigui així, l’esforç que ha fet el Govern
perquè tot el procés de consolidació d’aquesta reforma del
sistema financer hagi estat el menys traumàtica possible, perquè
hem de reconèixer que la situació era gravíssima. Per tant haver
pogut fer aquesta reforma de la manera que s’ha fet crec que és
un èxit que entre tots ens hem de reconèixer, amb els errors que
hi pugui haver hagut, que s’hagués pogut fer millor, sí, però
crec que s’ha de reconèixer aquesta labor, i per tant jo des
d’aquí vull reconèixer la feina que ha fet el Govern i, ja dic,
amb aquest esforç per salvaguardar els interessos dels ciutadans.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. Contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta. Gràcies, senyors diputats.
Contestaré per torns de paraula. Sr. Mas, primerament, respecte
de la falta de consideració del Govern cap al Parlament de les
Illes Balears i el que vostè considera falta de consideració del
Govern cap al Parlament de les Illes Balears, li he de dir que,
evidentment, jo com a membre del Govern sóc solidari amb
totes les accions del Govern; en segon terme li he de comentar
que el seu grup va donar registre d’entrada a la seva solAlicitud
el juliol de 2012, es va publicar la iniciativa el juliol de 2012, i
la comissió o aquesta comissió l’ha deixada pendent, sobre la
taula, per al proper període de sessions, tant el 27 de desembre
de 2012 com el 17 de juny de 2013, i va ser el novembre de
2013 quan s’acorda pels grups la compareixença del Govern, a
la qual el Govern no tenia cap impediment per accedir.

Sí que li vull demanar disculpes si una vegada acordada la
compareixença del Govern jo he trigat sis mesos a venir, però
també el Reglament estableix aquesta possibilitat, de
compliment dins els sis mesos següents a l’acord, i, bé, en tot
cas el que li puc dir és que faig la compareixença i la faig amb
molt de gust i mirant de tenir el màxim respecte i la màxima
transparència de què sigui capaç en explicar les coses que se’ns
sotmeten a consideració.

Vostè, Sr. Mas, ha comentat que Sa Nostra ja no és nostra.
Bé, m’agradaria contextualitzar, i per això he volgut a l’inici de
la meva intervenció fer una breu consideració respecte de la
gènesi de les caixes d’estalvi a la nostra comunitat. Podem fer
també consideracions respecte del model de caixes d’estalvi; en
la meva opinió era un bon model pervertit en el temps, era un
bon model, la participació de la societat civil, i jo crec que els
nostres empresaris, perquè tenim un empresariat solvent, perquè
tenim un empresariat que assumeix riscs, és evident que en
qualsevol moment de la seva història ha buscat una pota
financera per al desenvolupament dels seus projectes
empresarials. Ho han fet a través de caixes d’estalvis, que tenen
un component més que és estar pendent, a més, de la necessitat
que la societat civil ajunti esforços cap als més desfavorits de la
nostra societat, i a això responien les caixes d’estalvis, però no
només a través de caixes d’estalvis, també a través d’entitats
financeres. La nostra comunitat també és un exemple d’això;
altres comunitats també, però és un exemple solvent de com la
nostra societat civil ha articulat aquelles potes que li feien falta
en cada moment per dur endavant projectes empresarials a
través de caixes d’estalvi, a través d’entitats financeres. Tenim
la Banca March que també és una entitat financera de la nostra
comunitat.

Per tant el model de caixes d’estalvi responia? En la meva
opinió sí, pervertit, en el moment jo crec que hi va haver una
passa segurament massa radical l’any 79 amb la vinguda de la
democràcia; a partir d’aquí hi va haver governs autonòmics que
varen modificar la legislació per poder introduir quotes de poder
-el Sr. Maicas feia referència a això- quotes de poder dins els
òrgans d’administració de les caixes, i, bé... També les caixes
varen perdre un poc de sentit, es varen llençar a activitats que no
tenien estrictament a veure amb la seva..., amb el que era la seva
activitat fonamental. És veritat que les entitats de crèdit també
haurien segurament d’haver-se quedat amb l’activitat de crèdit
estricta, i varen fer moltes més coses; les caixes també varen
patir aquest procés, sobretot una passa endavant en matèria del
sector immobiliari que després s’ha demostrat que ha ferit de
mort moltes caixes.

Però amb aquest procés -permeti’m dir-li-ho-, a la nostra
comunitat, amb aquest procés i amb el resultat del procés, on
som avui? Som que tenim una de les dues úniques caixes
d’estalvi a Espanya, Colonya Caixa Pollença i, dos, que tenim
una caixa integrada, és veritat, en un procés bancari, que ha
sobreviscut. És que la resta han estat adquirides per entitats
financeres, i de moment BMN es manté i sobreviu, i de moment
la caixa d’estalvi manté presència als òrgans directius, als
òrgans d’administració de BMN, i això ens permet mantenir
dins d’una entitat que ja és un banc, que ja és una entitat
financera, un cert llumet en la presa de decisions. No tenim la
que teníem abans com a caixa d’estalvis, però continuam tenint-
ne. És a dir, el resultat del procés avui jo crec que, bé, podria
haver estat molt millor, però crec que no ha anat del tot del tot
malament. Mantenim una caixa d’estalvi i el procés de creació
del Banc Mare Nostrum de moment, és veritat que té un 60%
participat pel FROB, un 40% el mantenen les caixes que es
mantenen, a Caixa Penedès hi va haver una venda d’actius de
Caixa Penedès en un intent de recapitalitzar, i, bé, jo crec que el
resultat podria ser millor, sí, podria ser millor, però crec que de
moment, a data d’avui, de moment ha funcionat raonablement
bé.
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Després vostè fa una sèrie de consideracions... Ah, bé,
perquè la intenció d’això és evidentment preservar o mirar de
preservar, amb aquest procés de “bancarització”, una certa idea
i una certa presència a la nostra comunitat, encara que vengui
d’un banc, mantenint-se, de l’obra social; es tracta de preservar
això. Aquest jo crec que és l’interès de tots, crec que també és
l’interès de la caixa, crec que és encara més l’interès de la
fundació, també, i és evidentment també jo crec que l’interès de
tots i del Govern de les Illes Balears.

En aquest procés les dues autoritzacions fetes pel Govern de
les Illes Balears, tant la de setembre de 2010 respecte de la
integració de Sa Nostra dins el sistema integrat de protecció
d’actius, s’assenyalava que s’atorgava l’autorització
condicionada al manteniment de Sa Nostra dins el seu estatus
jurídic d’entitat no lucrativament i, altrament, del manteniment
de l’obra social, i a l’acord de 2 de setembre de 2011 igualment
es condicionava els seus efectes a la cessió de la segregació del
negoci financer de Sa Nostra i la cessió d’actius a BMN, es
condicionava al manteniment de la naturalesa jurídica de Sa
Nostra com a caixa d’estalvis, excloent-se expressament la
cessió de l’obra social de l’entitat, així com del patrimoni i els
actius afectes a l’esmentada obra social. L’acord pres pel
Govern tenia molt en compte aquesta qüestió.

És veritat que la llei de desembre de 2013 obliga a la
transformació en fundació, a la caixa, obliga a la transformació
en fundació financera o ordinària derivada finalment de la
interpretació que es pugui donar. Per tant allò previsible serà
una fusió segurament entre la caixa i la fundació, serà el
previsible.

Respecte de la preservació dels actius vinculats al
compliment del fins fundacionals, els he comentat que el 3
d’abril de 2014 la fundació va presentar solAlicitud a la
secretaria autonòmica d’Educació, que en virtut de la Llei de
fundacions és la que és competent, d’acord?, solAlicitud per
autoritzar la constitució d’hipoteca sobre una finca de la seva
propietat, en concret Can Tàpera, que constitueix dotació
fundacional de la fundació, perquè l’article 21.1 diu que el
protectorat ha d’autoritzar la enajenación onerosa o gratuita
així com el gravamen dels béns i drets que formin part de la
dotació o estiguin directament vinculats al compliment dels fins
fundacionals. Per tant requereix autorització; la fundació l’ha
solAlicitada; nosaltres estam, el Govern està en tràmit de resoldre
aquesta autorització, i jo crec que resoldrem dins el termini
indicat; estam en termini de resolució i es resoldrà la solAlicitud
formulada.

Respecte de la destinació, vostè ha fet una sèrie de
consideracions respecte de l’acord pres per la fundació i pel
consell d’administració de Sa Nostra respecte de la... Hem de
tenir en compte que el banc no té obligació de repartir dividends
fins al 2016; tenim un lapsus temporal que no afecta la
solvència de la fundació, afecta la liquiditat de la fundació. La
fundació no només té dos empleats, també té prestacions
assistencials, sobretot en residències de tercera edat; té uns
costos d’estructura, té unes despeses d’estructura. En tot cas el
préstec s’aplica a pagar deute de proveïdors, per exemple els
d’aquestes residències de tercera edat, d’acord?, acomiadament
de treballadors, refinançament d’algun préstec anterior i
finançament d’activitats d’obra social fins a la percepció de
dividends. Això és la informació que en aquest moment té el

Govern de les Illes Balears, i amb això se subjecta a autorització
el gravamen d’aquest bé fundacional.

Per altra banda, respecte del que comentava el Sr. Maicas,
vostè parlava i es preocupava també del patrimoni cultural que
tenia, que té la caixa d’estalvis, i he de dir-li el mateix: la
intenció del Govern, perquè és també la seva obligació legal, és
vetllar per la preservació de l’obra social i del patrimoni social,
del patrimoni d’obra social, afecte directament als fins
fundacionals, i qualsevol acte de disposició de gravamen
respecte d’aquest patrimoni està subjecte a autorització, i
evidentment el Govern vetllarà perquè això sigui així, i en el cas
concret -li ho repetia- de l’acord del Consell de Govern en el
qual s’autoritzava la segregació del negoci financer,
expressament es condicionava l’autorització a excloure
expressament la cessió d’obra social de l’entitat o de patrimoni
i actius afectes a aquesta esmentada obra.

Per tant el Govern vetllarà pel compliment de les condicions
a les quals va subjectar les autoritzacions pertinents, i així és
com es comportarà el Govern, i es comportarà en tot moment
vetllant per això, perquè la finalitat última és continuar
preservant l’obra social de l’entitat a la nostra comunitat, perquè
és veritat que té un patrimoni social, cultura, sentimental a la
nostra comunitat que el Govern ha de vetllar, però el Govern
vetllarà en l’exercici de les seves competències, d’acord?, i
exercirà les competències que li atorga tant la legislació de
fundacions com la legislació de supervisió. 

És veritat que fruit de tot aquest procés normatiu que hem
anat veient les funcions de supervisió minven, hi ha més funció
de supervisió per part del Banc d’Espanya en el caire financer
de l’entitat; ara estam immersos en la refosa i la modificació i
l’adaptació de tota la legislació de la nostra comunitat en
matèria de caixes d’estalvis per adaptar-nos a la llei de
desembre de 2013, i aviat podrem posar-los en coneixement les
modificacions normatives, la refosa de normes perquè tenim
normativa molt dispersa en molts de decrets diferents, de
diferents anys, per donar major certesa i seguretat per tant en
matèria de caixes d’estalvis.

Però m’agradaria repetir un poc l’argument, no sé si
compartit o no, que el resultat del procés a data d’avui no és del
tot dolent, tenint en compte el terratrèmol que hi ha hagut en
matèria de sistema financer, escolti, si ens haguessin dit, escolti,
el sistema financer més solvent del món ha hagut de passar tota
aquesta reestructuració, ha tengut un rescat financer per part
dels nostres socis europeus, doncs bé. Si sortim de tot això i
preservam una de les dues úniques caixes d’estalvi que hi ha a
l’Estat espanyol i, per altra banda, sortim de tot això i preservam
la capacitat de mantenir influència dins una entitat financera de
nivell nacional, que a data d’avui encara hi és..., si bé hi té una
participació majoritària el FROB en aquesta entitat, però encara
hi és i la caixa d’estalvis encara manté membres en el consell
d’administració, doncs jo crec que el resultat es pot qualificar de
positiu.

Moltes gràcies.



1088 CULTURA, EDUCACIÓ I ESPORTS / Núm. 70 / 12 de juny del 2014 

 

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Conseller. Passam als torns de rèplica. Pel Grup
Parlamentari MÉS té la paraula l’Hble. Diputat el Sr. Miquel
Àngel Mas, per un temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MAS I COLOM:

Gràcies. Estic content de ser diputat i de ser aquí. Ho dic
sincerament perquè veig que per ventura haurà estat útil aquesta
compareixença. I en tot cas dir-li que jo sempre m’apunt el to,
a part dels comentaris i sempre m’acab enfadant. Em sap greu,
perquè no és la meva intenció, sinó simplement és la meva
passió amb la qual defens les coses. I també li he de dir que
l’honoren molt, Sr. Conseller, aquestes disculpes que heu fet i
òbviament aquestes paraules que heu dit, us honoren molt, i en
nom del Govern, i les accept. Perquè al cap i a la fi quan, jo com
a diputat, faig aquesta consideració en veu alta, ho faig en
representació.., no per a mi, sinó del conjunt del poble, i també
evidentment, això és molt bo per a vós i el vostre Govern. Per
tant, l’honora.

Discrep quant al resultat. Miri, teníem aquí una caixa
centenària, més que centenària, 130 anys, que els nostres
padrins, no sé si diuen avis a Eivissa, però els que l’havien
creada, l’havien muntada, a cada poble n’hi havia un, anaves
allà a demanar, tenia més del 30% de la quota de mercat, era la
caixa..., Sa Nostra, eh, i era una evident eina de país, és a dir, les
decisions es prenien aquí. Ara, qualsevol decisió es demana aquí
i ha d’anar a Múrcia o a Madrid i es retarda i no atén la
mentalitat d’aquí, no atén l’interès econòmic d’aquí. A Madrid
no ho veuen igual de com ho veuen a Vila o com ho veuen a
Palma, no ho veuen igual, encara que ho provin, a més a més, es
torba, és una altra mentalitat. I això ho hem perdut. 

No ha estat dolent? Jo crec que ha estat molt dolent, Sr.
Conseller, i que quedi clar que no vos atribuesc la
responsabilitat, però ha estat letal. Hem quedat amb una caixa
que és testimonial, aquesta i la d’Ontinyent, és a Alcúdia i
Pollença i una participació de l’1,83% a BMN, només tenim un
conseller, en teníem dos, ara només en tenim un sobre vint. La
capacitat d’influència és que tendrà dret a parlar 5 minuts, és un
eivissenc, en Joan Riusech, però és que no..., és a dir, això és
ridícul, és ridícul. Ens hem carregat 130 anys d’història.

No és únicament la responsabilitat d’aquest Govern, és tota
la nostra responsabilitat, Sr. Camps, jo procur no fer demagògia
mai i crec que com a societat, entre tots, ens haurem de demanar
qualque dia què hem fet malament, per no tornar repetir això i
com podem tirar endavant, com podem tornar tenir qualque eina
financera i ho haurem de fer, ens haurem de demanar què hem
fet malament, què podem fer per no tornar repetir aquests errors
de la història.

I quant a Can Tàpera, miri, jo estic content del que he sentit,
perquè em preocupava que per simple silenci administratiu,
quedés aprovat un disbarat. Vós heu dit en aquesta cambra que
el Govern resoldrà i entenc jo que resoldrà abans del 2 de juliol,
que és quan acaba el tema del silenci administratiu. Per tant,
resoldrà expressament, primera.

Segona, de les preguntes que jo he fet sobre el destí
d’aquests 4,6 milions d’euros d’hipoteca, sembla clar, pel que
vós heu contestat, que no va tot destinat al propi
autofinançament de la liquiditat de la fundació, sinó que va per
resoldre crèdits de tercers. I aquí vull fer una consideració
perquè li demanaria, i li deman de forma formal, que denegui
aquesta operació. I jo li diré per què -i vós consultau amb
juristes de la vostra casa, que en deveu tenir de molt ben
preparats, i vós ho diran-, imaginau-vos fora Sa Nostra, una
fundació, un senyor molt ric que és (...), agafa una fundació per
als pobres, donem als pobres i agafa una finca enorme, no ho sé,
una finca enorme i diu jo la dedicaré als pobres i a més pos 4
milions d’euros. Perfecte i durant aquells 20-30 anys no paga
imposts o en paga molt pocs, té una deducció per la donació,
se’n beneficia, etcètera. Però resulta que després el senyor ric té
un problema, entra en un concurs, li fan falta doblers i diu
pegaré mà al calaix, aniré a la fundació a agafar doblers, perquè
allà hi ha doblers que jo els vaig donar fa 20 anys i se’n va i
agafa doblers per eixugar el seu problema personal que té en
aquell moment. A que li resulta inacceptable això? A què li
resulta absolutament xocant? No només xocant, sinó que
jurídicament és inacceptable...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar Sr. Diputat. El seu temps s’ha esgotat.

EL SR. MAS I COLOM:

Sí. Això és el que passa. L’únic que passa és que amb el
tema de Sa Nostra confonem entre Sa Nostra i fundació i en
costa diferenciar-ho. Al cap i a la fi, aquí tenim una cosa que és
Sa Nostra, que és una entitat financera, és una caixa, que té
problemes econòmics per acomiadar els seus treballadors i fica
mà al calaix de la fundació. I això Sr. Conseller, vós no ho
podeu autoritzar ni el Govern. Li demanaria que no ho
autoritzés expressament...

LA SRA. PRESIDENTA:

Ha d’acabar, ja. Sr. Mas, ha esgotat el temps.

EL SR. MAS I COLOM:

Acab. Can Tàpera, Can Tapera és una finca preciosa, no la
podem perdre, una finca preciosa, no l’hem de veure plena de
xalets adossats.

Gràcies.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Diputat. Pel Grup Parlamentari
Socialista, té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Lluís Maicas, per un
temps màxim de cinc minuts.

EL SR. MAICAS I SOCÍAS:

Gràcies, Presidenta. No faré ús del meu temps. Només
aclarir que efectivament, tenir presència d’algun membre en el
consell d’administració del nou banc, ha augmentat precisament
la nostra preocupació sobre el patrimoni cultural de Sa Nostra.
Les notícies que hem tengut del consell d’administració del nou
banc, del seu president, ens fan témer que si no hi ha una
defensa ferma d’aquest patrimoni, podria ser que hi hagués una
dispersió, que trobassin camins legals per fer-la malbé. 

A mi em conhorta i conhorta el nostre grup que expressi tan
clarament la seva voluntat de lluitar per aquest patrimoni
cultural, però també immobiliari, hi és, existeix, el tenim. Ha
sortit només el tema de la finca de Can Tàpera, però hem de
recordar que hi ha les oficines del carrer Ramon Llull, que varen
ser construïdes per l’arquitecte Gaspar Bennàssar, vull dir que
és un element arquitectònic a tenir en compte per a nosaltres,
per als que som d’aquí. 

En fi, no m’estendré més, senzillament donar les gràcies al
conseller i esperar que, efectivament, el Govern i vostè Sr.
Conseller, lluiti per aquest patrimoni que s’ha reunit amb
l’esforç de molts d’anys i amb l’esforç de molts de ciutadans
d’aquestes illes.

Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Maicas. Per part del Grup Parlamentari Popular
té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Antoni Camps, per un temps
màxim de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Jo compartesc el diagnòstic
que fa el conseller i els resultats d’aquest procés de reconversió
del sistema financer, perquè a Balears, i és cert, finalment, ha
quedat una caixa de les dues que han quedat a tota Espanya i
tenim una caixa integrada dins un banc, amb uns membres del
consell d’administració. Què haguérem volgut més? Segurament
que sí, però és que el més normal, després d’una crisi financera
com la que hem tingut, és que haguessin desaparegut tots els
bancs i totes les caixes. 

És que el més normal, després de la crisi financera que hem
tingut, és que determinades caixes haguessin fet fallida; és que
han desaparegut caixes; és que determinades caixes han estat
absorbides per altres bancs, i aquí, a Balears, hem pogut
preservar una caixa i hem pogut formar amb altres caixes un
banc en el qual tenim una certa influència. No està malament,
no està malament.

Però jo aniria encara més enfora del que deia el conseller, jo
crec que el més important de tot aquest procés de reconversió és
que els dipositants hagin pogut salvaguardar els seus estalvis.
Açò és importantíssim, primer, per la credibilitat del propi
sistema financer, i segon, per la pròpia supervivència dels propis
impositors. Que aquella persona que durant anys i anys ha
estalviat i ha dipositat els seus estalvis en aquella caixa, que de
sobte li diguin que no hi ha ni un duro, o sigui, poder
salvaguardar açò jo crec que és importantíssim per la pròpia
convivència entre tots. I açò s’ha salvaguardat amb aquest
procés de reconversió.

I després, sense voler dir que el tema de la hipoteca o aquest
préstec hipotecari que demana la fundació hagi de ser així. Però
aquí tenim una qüestió, que és la falta de liquidesa que té la
fundació; que fins el 2016 el Banc Mare Nostrum no repartirà
dividends i per tant la fundació no tindrà recursos per poder
mantenir les seves activitats i per poder mantenir el seu
patrimoni. Si no feim aquest préstec, què feim? Estaria bé que
hi hagués, per part de l’oposició, que no volen aquest préstec,
una alternativa. Tancam residències? Tal vegada voldran tancar
residències, jo no ho sé. Però, és a dir, el que està molt clar és
que la fundació necessita doblers i de qualque manera s’ha de
solucionar aquesta qüestió, sigui a través d’un préstec o sigui
amb una altra solució, la que sigui. El que no pot ser és dir
aquesta qüestió no i no oferir una alternativa a aquesta dificultat
de liquidesa que té en aquests moments la fundació.

Per tant, ja per finalitzar, crec que ha quedat claríssim
primer, que hi ha hagut una crisi financera enorme en el nostre
estat; que determinades polítiques anteriors no van saber
preveure aquesta crisi que venia, que no van actuar en el seu
moment i que hem hagut de fer ben de veres, i només en cinc
anys, tot un sistema de reconversió del sistema financer, el qual
bàsicament ha afectat dolorosament moltes caixes, fins i tot
moltes han hagut de desaparèixer. I que després de tot açò, a
Balears tinguem un banc, la Banca March; tinguem una caixa,
la Caixa Colonya, i tinguem participació dins el Banc Mare
Nostrum, crec que és un èxit, un èxit que tots ens n’hem de
congratular. I repetesc, sobretot haver pogut mantenir els
dipòsits dels nostres ciutadans. I ara aquesta és la qüestió, donar
solvència i donar continuïtat a la labor social i cultural de la
fundació, i jo crec que aquest és el repte que ara té el Govern i
que entre tots hem de tirar endavant.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Camps. Contesta el Sr. Conseller.

EL SR. CONSELLER D’HISENDA I PRESSUPOSTS
(José Vicente Marí i Bosó):

Gràcies, Sra. Presidenta, senyors i senyors diputats. Sr. Mas,
dues qüestions bàsicament. Entenc la reflexió que vostè fa
respecte de la necessitat de tenir eines financeres, si vol vostè
des del punt de vista territorial, en paraules seves, des del punt
de vista de país, però deixi’m matisar-lo, crec que ens
equivocarem, i això també s’ha donat a la història, si entenem
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les entitats financeres o si subjectam el negoci estrictament
financer a consideracions diferents de les estrictament
financeres. La concessió de crèdits polítics al nostre país, crèdits
polítics o d’oportunitat, demostra que al final fa fallida. Hem
d’anar alerta amb això. 

I entenem, perquè crec que compartim un poc la reflexió, jo
he volgut fer també aquesta reflexió, la nostra gent trobarà les
eines financeres adequades, si troba que li falten les farà, perquè
tenim un teixit empresarial prou solvent en aquest sentit, si
troba que li falten eines financers les construirà, com ho ha fet
abans ho farà ara.

I una segona qüestió. El que avui s’ha solAlicitat,
l’autorització del Govern de les Illes Balears, és la subjecció a
gravamen d’un bé fundacional, no l’alienació d’un bé
fundacional, la subjecció a gravamen. Per tant, si en algun
moment algú diu, o solAlicita autorització per a l’alienació de
qualsevol bé fundacional, haurà de tornar a subjectar-se a
autorització del Govern de les Illes Balears. Del que avui s’ha
solAlicitat autorització és de la subjecció a gravamen d’un bé
fundacional.

Compartesc amb vostè Sr. Maicas les reflexions que fa
respecte la necessitat de preservar un patrimoni cultural, un
patrimoni sentimental, un patrimoni construït per tots a les
nostres illes. També crec que, no sé si com a conseller del
Govern ho he de dir, però escolti, jo crec que les decisions dins
d’una entitat financera, al final es decanten molt pels projectes
empresarials que es posen damunt la taula, i en aquest sentit no
tenc cap dubte que, com que les decisions es prendran així, els
projectes empresarials de les nostres illes tenen prou força i
prou solvència per a no tenir problemes, subjectes a altres tipus
de consideracions que es puguin donar en qualsevol consell
d’administració de qualsevol entitat financera. No sé si m’explic
en aquest sentit.

I compartesc amb el Sr. Camps el to de la seva intervenció
i un poc el que hem exposat, i compartim aquesta visió, que el
Sr. Mas no comparteix tant, en el sentit que el procés, el
procés..., el resultat del procés avui no és del tot dolent per als
interessos dels ciutadans de les Illes Balears, amb aquesta
perspectiva de continuar tenint, després d’un procés devastador
dins el nostre sistema financer, continuar tenint potes financeres
que permetin els projectes empresarials, de feina també dels
nostres treballadors, perquè surtin endavant amb garanties, amb
crèdit..., ara el que hem de fer és obrir més el crèdit, que és una
de les grans qüestions que tenim damunt la taula.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui,
volem agrair la presència del Sr. Conseller i dels seus
acompanyants.

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