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LA SRA. PRESIDENTA:

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

EL SR. FERNÁNDEZ I JUAN:

Sí, Sra. Presidenta. Jaime Fernández sustituye a José María
Camps.

LA SRA. PRESIDENTA:

No hi ha més substitucions?

Molt bé. Idò l’ordre del dia d’avui tracta de les proposicions
RGE núm. 5481 i 5627/12

1) Proposició no de llei RGE núm. 5481/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a salut sexual i
reproductiva i d'interrupció voluntària de l'embaràs.

En primer lloc, per defensar la proposició RGE núm.
5481/12, del Grup Parlamentari Socialista, sobre salut sexual i
reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs, intervé la
Sra. Conxa Obrador, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Començaré aquesta
intervenció fent referència al fet que des del començament
d’aquesta legislatura de govern del Partit Popular ja el president,
Mariano Rajoy, va manifestar des del principi, com he dit, la
seva voluntat de reformar la Llei 2/2010, de salut sexual i
reproductiva i d’interrupció voluntària de l’embaràs; i per
iniciar aquesta reforma judicial va posar al front del Ministeri
de Justícia Alberto Ruiz Gallardón, que va començar a
encalentir els motors de la contrareforma legislativa amb un
tema clarament sensible: la violència de gènere.

Després de molts d’anys de lluita de les dones i de les
institucions, el ministre pretén convèncer-nos que la violència
real és aquella que impedeix complir amb la nostra vertadera
essència, que no és altra que la de ser mares. Aquest és el nostre
destí, i l’escenari on les dones hem de trobar el motiu de la
nostra existència. Així el Partit Popular considera les dones com
a ciutadanes de segona categoria, amb un destí marcat, sense
tenir en compte les seves pròpies decisions. 

El ministre considera que la legislació actual és èticament
inconcebible, ja que permet que la malformació d’un fetus
pugui ser un motiu per decidir no continuar amb l’embaràs. Si
finalment s’eliminés aquest supòsit la reforma que planteja el
Partit Popular seria molt més restrictiva que la llei de 1985, i
moltíssim més dura que l’actual llei de salut sexual i
reproductiva, que permet a les dones avortar sense donar
explicacions fins a la catorzena setmana. Per això més de 140
organitzacions de dones i colAlectius en defensa de la sanitat i
entitats socials s’han unit sota el manifest “Decidir ens fa
lliures”, fent una aposta clara pel dret de les dones a decidir
lliurement sobre la interrupció del seu embaràs com a part
fonamental dels drets humans de les dones, ja que aquest dret no
pot ser regulat pel Codi Penal, tal i com pretén el Partit Popular.

El Grup Parlamentari Socialista assumeix com a pròpia
aquesta reivindicació, i manifesta la seva absoluta negativa a
acceptar qualsevol retall de la llibertat i l’autonomia de les
dones en relació amb la nostra sexualitat i la nostra maternitat.
Si les dones no poden decidir no són lliures. 

Per això el manifest, que ara passaré a la seva lectura, diu:
“Volem denunciar que la pèrdua de drets en salut sexual i
reproductiva exposarà moltes dones a un major risc de la seva
salut i la seva pròpia vida; afirmam, pel contrari, que el Govern
espanyol està obligat, d’acord amb la normativa europea i
internacional, a donar protecció i seguretat jurídica en matèria
de drets sexuals i reproductius. Denunciam que la violència de
gènere estructural que va citar el ministre de Justícia és
precisament la coacció i la limitació en l’ús de les nostres
llibertats individuals; afirmam, pel contrari, que les dones volem
viure la nostra vida lliure de violència i de coaccions.
Denunciam que el retall en la llibertat de les dones és degut a la
pressió de la jerarquia eclesiàstica i dels grups
ultraconservadors; afirmam, pel contrari, que necessitam una
societat laica i democràtica, lliure d’imposicions religioses.
Volem denunciar la lamentable argumentació decimonònica que
emfasitza com a únic dret de la dona el de la maternitat, sense
lliure elecció; afirmam, pel contrari, que les dones volem exercir
el nostre dret a decidir sobre els nostres cossos i les nostres
vides, i no d’acord amb un prototipus de feminitat que
discrimina les dones. Volem denunciar l’arbitrarietat en el
maneig i l’ús del concepte “drets”, i que l’acceptació dels drets
humans de les dones és incompatible amb la seva regulació en
el Codi Penal; afirmam, pel contrari, que on hi ha drets no hi ha
supòsits, i que l’exercici d’un dret no és punible. Denunciam -
per acabar- denunciam que la negació dels drets sexuals i
reproductius de les dones ens du a l’endarreriment en qüestions
tan bàsiques com l’educació sexual o la millora en l’accés a
l’anticoncepció, inclosa la d’urgència; afirmam, pel contrari,
que sí hi ha drets específics de les dones en salut sexual i
reproductiva, i hi ha d’haver, per tant, dret a prestacions
específiques en la cartera nacional bàsica de serveis sanitaris.”

Amb aquesta proposició no de llei el Grup Parlamentari
Socialista vol donar suport, com hem dit abans, al manifest
“Decidir ens fa lliures”, al mateix temps que vol recordar les
recents recomanacions que Nacions Unides ha realitzat a
Espanya en ocasió de la revisió del compliment del pacte
internacional de drets econòmics, socials i culturals, on es
reconeixen els drets al treball, a l’educació, a la seguretat social,
i el dret a garantir el més alt nivell possible de la salut, incloent
la salut mental, sexual i reproductiva sense cap tipus de
discriminació. Nacions Unides recomana a l’Estat espanyol
garantir la plena aplicació de la Llei Orgànica 2/2010, de 3 de
març, a tot el territori nacional, i l’adopció d’un procediment
bàsic comú a totes les comunitats per garantir un accés equitatiu
a la interrupció voluntària de l’embaràs, per assegurar que
l’exercici de l’objecció de consciència per part dels metges i
d’altres membres del personal sanitari no constitueixi un
obstacle per a les dones que vulguin posar fi a un embaràs.
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Senyors i senyores diputades, el debat sobre la interrupció
voluntària de l’embaràs és el debat entre els que creim en la
capacitat de les dones per decidir sobre la nostra maternitat i la
nostra forma de vida com a ciutadanes capacitades i lliures, i
entre aquells que continuen pensant que les dones tenim un destí
que transcendeix els drets dels ciutadans. Per això el Grup
Parlamentari Socialista presenta la següent proposició no de llei:

Primer: El Parlament de les Illes Balears s’adhereix al
manifest “Decidir ens fa lliures”, elaborat per la Plataforma
estatal en defensa dels drets sexuals i reproductius. 

Segon: El Parlament de les Illes Balears acorda promoure
activament la difusió del manifest “Decidir ens fa lliures”,
elaborat per la Plataforma estatal en defensa dels drets sexuals
i reproductius, mitjançant els mitjans de comunicació locals i les
activitats que siguin necessàries.

Tercer: El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de
l’Estat a mantenir la Llei 2/2010, de 3 de març, de salut sexual
i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs, així
com la garantia que les dones puguin exercir el seu dret a la
interrupció voluntària de l’embaràs.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Per part del Grup Parlamentari MÉS té la
paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.

LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. Bona tarda a tots i a totes. 

Coincidim, i li donarem suport, amb la proposició no de llei
presentada pel Grup Socialista. Li comunicam també que a la
part d’exposició vostè deia que el Govern del PP, davant la
ineficàcia o ineficiència de la seva política econòmica, ha optat
per aplicar la seva política ideològica més conservadora, però
també li hem de dir que aquesta política econòmica, segons el
nostre entendre, també és política ideològica; quan estan
centrats en aquesta obsessió del dèficit darrere hi ha la voluntat
d’una administració hiperreduïda, facilitadora del mercat però
una administració reduïda. Davant tota aquesta eliminació dels
serveis públics hi ha la voluntat de privatització, i davant la
reforma laboral hi ha la voluntat que els treballadors tenguin
menys drets laborals i menys drets sindicals, com s’ha
demostrat amb la seva aplicació. Per tant pensam que també el
tema econòmic és ideològic.

No és el primer debat sobre l’avortament que ha realitzat
aquesta cambra, tant en el plenari com en comissió, i
segurament serà un dels altres temes que sortirà a mesura que
aquesta jo crec que..., involució que vol el Partit Popular en
relació amb el tema de l’avortament es vagi fent una realitat.
Actualment tenim una llei orgànica que és de l’any 2010, que
estableix una de les reivindicacions del colAlectiu de dones que
ja a principi de la democràcia es demanava, que era una llei de
terminis, una llei perquè les dones adultes poguessin decidir
voluntàriament i responsablement si volen avortar o no volen
avortar davant un embaràs no desitjat. Simplement és això, una
dona adulta que decideix si vol avortar o no vol avortar. Doncs

això el Partit Popular no és capaç d’entendre-ho; vol que davant
una dona hi hagi un metge que la tuteli i digui si efectivament
estarà en una de les condicions dels possibles supòsits que
tengui aquesta llei. Ja no és la decisió de la dona, ja està
mitjançada, ja està tutelada per una decisió d’un metge o d’una
metgessa, un professional que determinarà si hi ha perill per a
la mare, mental, físic... No sabem quins supòsits, sembla que
són aquests. Per tant aquesta tutela permanent per part sempre
dels conservadors en relació amb aquest tema, com si la dona no
tengués capacitat de decidir si aquest avortament es pot aplicar,
no es pot aplicar, si es practica que es practiqui en condicions
sanitàries adequades... En fi.

Això suposa un retrocés importantíssim en el segle XXI.
Vàrem tardar anys a aconseguir-ho el colAlectiu feminista i el
colAlectiu de dones. Quan la societat espanyola no va estar
preparada es va fer una llei de supòsits; quan la societat va estar
preparada es va fer una llei de termini, i no va passar res quan
es va aprovar la llei de terminis; només els sectors més
reaccionaris s’hi varen oposar, però no va passar res, no va
augmentar l’avortament, no hi va haver cap problema social, no
es varen generar problemes econòmics, no es varen generar
problemes sanitaris. Això clarament és una voluntat ideològica.
Suposarà per primera vegada una involució en la història de la
legislació sobre l’avortament a Europa. Una vegada
aconseguida una llei de terminis cap país no ha tornat enrere,
cap país. Serà la primera vegada que succeeixi en la història
europea.

Si una dona avorta i no està dins aquests terminis serà una
delinqüent; perquè una dona voldrà avortar perquè no desitja
tenir aquell fill serà una delinqüent a l’Estat espanyol, o se
n’haurà d’anar a un altre país europeu perquè decideix
interrompre un embaràs que no ha desitjat. Serà una delinqüent
si es produeix això. Ens allunya d’Europa, tots els països
europeus de què sempre parlam, Alemanya i altres països,
Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Dinamarca, França, Grècia,
Portugal, els Països Baixos, Itàlia, Suècia, Suïssa, tenen llei de
terminis; fins i tot a un, que és el Regne Unit, que no té una llei
de terminis sinó de supòsits, basta que la dona declari que la
seva situació econòmica en aquells moments no li permet
continuar amb l’embaràs, i se li dóna automàticament,
pràcticament, és una autodeclaració, no és ningú que ho ha de
dir, és l’autodeclaració. De fet un dels països europeus que no
en té, que és Irlanda, que és un país clarament religiós, 6.000
dones anualment d’Irlanda se’n van al Regne Unit a avortar, al
país que tenen més a prop. Vull dir que no impedeix
l’avortament.

I en canvi aquesta declaració, aquest intent o aquesta
voluntat que té el Partit Popular de modificar aquesta llei de
terminis per una de supòsits, ens aproxima als països en vies de
desenvolupament, països on les dones no són encara ciutadanes
de ple dret, països on es practica, per exemple, l’ablació del
clítoris, on les dones van tapades físicament o on les dones han
d’exercir el seu dret al vot amb autorització de pare o amb
autorització de l’home, o simplement no hi ha democràcia,
països com Indonèsia, com a Àsia, països com Mongòlia, països
com la república de Nova Guinea, la república de Corea, la
república democràtica popular de Laos, Tailàndia, Tonga..., i
tots els països d’Àfrica subsahariana. La llei d’en Gallardón ens
allunya d’Europa i ens aproxima a aquests països, quan aquí
ningú no obliga a avortar a ningú, es fa de forma voluntària;
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països que, com he dit, a la vegada es confonen la religió i
l’Estat i on encara hi ha aquesta idea que la reproducció i la
sexualitat és el mateix. No és el mateix, la reproducció i la
sexualitat; això ja està superat en el segle XXI; en molts de
països, no, però aquí sembla que el Sr. Gallardón ens vol tornar
a aquesta idea que la reproducció i la sexualitat van plegades.

Per tant això respon a una idea de moralitat, i jo respect
moltíssim si una dona no vol avortar, però el que no pot imposar
és la moralitat seva a totes les dones que consideren que no és
immoral fer aquest avortament.

Després hi haurà el tema, segurament sortirà perquè ha sortit
a altres debats, el tema de les menors, que han de tenir
autorització paterna i autorització materna, o no l’han de tenir,
i em resulta realment incòmode pensar que el Partit Popular, el
partit de dretes que defensa que un menor de 12 anys sigui jutjat
com un adult, que ho defensa i està a les seves propostes, que un
de 12 anys sigui jutjat ja com si fos un adult, i que una nina de
16 anys no pugui prendre la decisió de si vol continuar amb un
embaràs o no, i en canvi aquest mateix partit demana que un nin
de 12 anys sigui jutjat com un adult. Realment és curiós que
sigui el mateix partit que demani això.

No podem acceptar aquesta premissa que a vegades
argumenta la dreta que el zigot abans de 14 anys és un fetus,
perquè si acceptam això no podem admetre l’anticoncepció,
perquè efectivament l’anticoncepció també seria evitar un
embaràs. Jo record que a principis de la democràcia, els anys
79, 80, que quan es demanava que els anticonceptius es
venguessin a la farmàcia de forma lliure era la dreta, la mateixa
dreta que..., que s’oposava al fet que una alAlota de 17 anys
pogués anar a prendre un anticonceptiu sense recepta mèdica,
sense autorització paterna, sense autorització materna, i això ara
està succeint d’una forma absolutament natural i no passa res,
i van els menors de 18 anys a comprar els seus anticonceptius
i no passar res, i és molt millor que tenguin accés als
anticonceptius que no que tenguin embarassos no desitjats.

Per tant nosaltres estam totalment d’acord amb aquesta
declaració, ens pareix una involució la proposta del Sr.
Gallardón, i confiem que recapacitin, garanteixin que una dona
quan vulgui avortar tengui totes les garanties sanitàries, totes les
garanties jurídiques, i que es faci una política d’anticoncepció
perquè efectivament cap dona, si és possible, no hagi de prendre
aquesta decisió mai.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula la Sra. Catalina Palau, per un
temps de deu minuts.

LA SRA. PALAU I COSTA:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. Senyores i senyors diputats,
m’agradaria començar fent unes consideracions prèvies en
aquest tema. He de dir que nosaltres consideram que és un tema
socialment molt sensible, que és un tema privat, íntim, i que per
tant ha de ser abordat amb tot el respecte i la responsabilitat que
mereix. També pensam, i ja ho hem manifestat en altres
ocasions, que els avortaments són un fracàs de la societat, de
l’educació, de la prevenció i també en molts casos de la
responsabilitat individual de cada un. I no concebem que
l’avortament sigui una solució, sinó un problema que porta
implícites conseqüències molt negatives per a la dona que opta
per avortar, ja que és una decisió irreversible, per sempre, i que
deixarà algun tipus de seqüeles, a vegades físiques, a vegades
psicològiques, però és impossible que no en deixi qualcuna.

També m’agradaria comentar, perquè ho acaba de dir la
portaveu que m’ha precedit, com és de curiós com agafam de
referència Europa, perquè resulta que avui en aquest tema
Europa és la llei, ho fa tot bé i no ens hem de separar de la
majoria de països europeus. Però llavors resulta que no ens va
bé la referència europea quan parlam d’assistència sanitària
pública, quan parlam de regulació del turisme sanitari, quan
parlam de copagament sanitari, de copagament farmacèutic. No
ens va bé el que està fent la majoria de països europeus.
Nosaltres ho hem de fer d’una altra manera, però en el cas de la
regulació de l’avortament l’únic que ens preocupa és no separar-
nos d’Europa, curiós. 

L’anterior Govern del Sr. Zapatero va decidir fer una
reforma profunda de la Llei Orgànica 9/85, coneguda com a llei
de l’avortament. i substituir-la per una nova llei, la 2/2010 de
salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.
Aquesta llei, que pensam que va ser el fruit més destacable de
la pobra gestió que va deixar la ministra Sra. Bibiana Aido, va
ser una llei gratuïta que no corresponia a una demanda social, va
ser una llei aprovada sense consens i amb l’opinió desfavorable
dels òrgans consultius.

La llei socialista del 2010 convertia l’avortament en un dret
i permetia avortar les menors, sense el consentiment dels pares
o tutors, el que suposava que s’havien d’afrontar a un dels
moments més difícils de la seva vida, en solitari i sense el suport
de la família. És curiós també que vegem amb bons ulls que una
menor pugui fer això i no ens sembli bé que una menor pugui
anar a comprar tota sola una botella d’alcohol, o a fer-se un
pírcing, coses per a les quals sí que necessita el consentiment
dels pares.

Aquesta Llei del 2010 està basada exclusivament en criteris
temporals i no contempla cap dret del concebut. La primera llei
reguladora de la interrupció voluntària de l’embaràs va estar
vigent 11 anys governant el PSOE, 8 anys governant el Partit
Popular i 5 anys més governant novament el PSOE; és a dir que
durant 25 anys, amb un tema molt dur, difícil i tremendament
greu per a la dona, hi havia hagut un consens que era el que
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marcava el Tribunal Constitucional, i qui va rompre aquest
consens i qui va rompre amb la doctrina del Tribunal
Constitucional no va ser el Partit Popular, sinó que va ser el
PSOE.

Vostès van reformar la Llei del 85, com ja he dit, amb una
estratègia exclusivament política i ideològica i no donant
resposta a una demanda social o a una necessitat objectiva que
hi hagués en el carrer en aquell moment. Vostès saben
perfectament quina és la postura del Partit Popular respecte
d’aquest tema, nosaltres sempre ens hem manifestat contraris a
la Llei del 2010, d’interrupció de l’embaràs; ens vam presentar
a les eleccions generals anunciant una reforma d’aquesta norma;
la vam recórrer en el seu moment davant del Tribunal
Constitucional i, per tant, amb total i absoluta coherència amb
tot això, amb la postura que hem defensat sempre, ara rebutjam
la seva iniciativa de mantenir una norma que, com deim, deixa
avortar en solitari a menors de 16 i 17 anys, sense el
consentiment ni el suport dels seus pares, perquè és una llei
gratuïta, innecessària i que va rompre el consens social que
havia perdurat a Espanya durant 25 anys.

També vull destacar una diferència substancial entre la seva
postura i la nostra i és que vostès només contemplen el dret
d’avortar i per a nosaltres també compta el dret que té la dona
a la maternitat, a ser mare, perquè per a nosaltres la maternitat
també és una opció, no està exclòs, no tenim només l’opció de
l’avortament, també hi ha l’opció de la maternitat. I precisament
volem, com a partit polític que és al Govern d’aquest país, donar
una resposta positiva perquè totes les dones, i especialment les
que tenen dificultats com són les menors, com són les
emigrants, o com són les dones amb discapacitat, puguin exercir
aquest dret a la maternitat, sense haver d’emprendre
inexorablement el camí de l’avortament. Aquesta és la
diferència entre vostès i nosaltres. 

També m’agradaria dir que el ministre Gallardón ha parlat
d’una llibertat que no està condicionada ni per expectatives, ni
per prejudicis, una llibertat no condicionada per interessos
econòmics, sinó una llibertat autèntica i que va en funció de la
pròpia llibertat d’elecció de la dona. A més, avui per avui,
encara que ja se n’ha parlat molt i d’això vostès s’encarreguen
molt bé de fer-ho, no sabem quina serà la proposta legislativa
concreta, amb quins termes vendrà definida aquesta reforma
anunciada pel ministre Gallardón. No creim que el Govern
central pensi retrocedir en la defensa dels drets de la dona, ni
tampoc en la defensa dels drets del concebut i no nascut. I allò
que s’ha anunciat per part del ministre és cercar, d’acord amb la
doctrina del Constitucional, una solució jurídica i un sistema de
garanties en cas de produir-se un conflicte entre aquests drets,
així com establir l’exigència del consentiment patern en relació
amb els menors.

Però de moment no tenim cap proposta concreta damunt la
taula i crec que avui aquí en podem parlar les vegades que
vulguem, ja n’hem parlat més d’una vegada en plenari i en
comissió, segurament ho continuarem fent, però estam fent un
debat de suposicions, ens demanen que ens manifestem i
prenguem un acord sobre unes qüestions que encara estan a
l’aire. Pensam que això no és seriós, no és una qüestió súper
urgent i súper necessària prendre cap acord, quan no sabem com
quedarà aquesta reforma de la Llei del 2010. Per tant, veim en
l’esquerra, en els partits de l’oposició una posició absolutament

tancada davant d’aquest tema, no poden esperar que es defineixi
quina serà aquesta reforma i que s’intenti arribar a algun acord
o consens, com va passar en el seu dia el 85 i que durant molts
d’anys ha funcionat, sense cap tipus de problema. Ara no, ara ja
ens hem de manifestar en contra de tot, sense saber realment
quina serà la reforma que el Govern del Partit Popular vol
emprendre. 

Per tant, no podem acceptar els punts de la seva proposició.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Palau. Té la paraula la Sra. Conxa
Obrador, per un temps de cinc minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Presidenta. Moltes gràcies a la Sra. Santiago
per al seu suport a aquesta iniciativa i també compartir amb ella
tota la seva anàlisi i la seva exposició.

No dir el mateix de la motivació per votar en contra que ha
exposat el Partit Popular, que qüestiona aquesta iniciativa dient
que ells estan a favor d’una reforma legislativa que encara no
s’ha produït, és cert, no s’ha produït, però que es produirà,
segurament es produirà amb tota seguretat i certesa, perquè
aquest és un tema social que ha generat tensions i que ha
generat rebuig.

I m’agradaria que es digués a qualque moment quins
problemes hi ha hagut des de fa dos anys que s’estan aplicant,
que ha entrat en vigor aquesta llei, no hi ha hagut cap tipus de
problemes a nivell social, no hi ha hagut tensions, les dones han
exercit voluntàriament el seu dret a interrompre el seu embaràs
i les que no han volgut interrompre el seu embaràs han pogut
seguir amb ell. Vull dir que ningú no obliga cap dona a fer un
avortament contrari a la seva voluntat, però les dones que
vulguin exercir aquest dret, han de poder tenir una llei que les
empari per poder interrompre el seu embaràs, sense cap tipus de
perill. Perquè el que vol el Partit Popular és que tornem a la
clandestinitat, avortar en clandestinitat, igual com s’avortava a
un temps, que les dones que no tenien recursos s’havien
d’exposar a situacions de perill que posaven en risc la seva vida,
per fer avortaments sense cap tipus de garantia. Ara bé, aquelles
dones que sí tenien recursos anaven a l’estranger i avortaven.
Tornarem a això si el Partit Popular restringeix el dret a
interrompre un embaràs de qualsevol dona.

En relació a les joves de 16 anys que volen interrompre
també i exercir aquest dret, em xoca molt que no els donin el
dret a decidir a interrompre un avortament, quan sí tenen el dret
a continuar amb un embaràs si ho decideixen lliurament. Per
tant, per continuar un embaràs sí que són lliures per decidir,
però per interrompre’l no. Per tant, jo els demanaria un poc de
coherència en aquest sentit.
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El Partit Popular vol restringir el dret de les dones a avortar
per una qüestió ideològica purament, és la corretja de
transmissió de la voluntat i els desitjos de l’església catòlica que
no vol de cap manera que aquesta llei continuï vigent, i el
senyor ministre és la corretja de transmissió d’aquesta
ideologia, per tant, no dubtam que al final tendrem la llei
damunt la taula.

I a més hi ha una dada molt significativa que va en aquesta
direcció, no sé per què dubten de què això es posarà damunt la
taula; saben vostès que el Comitè de bioètica ha renovat tots els
seus membres i més de la meitat són membres, persones
ultraconservadores que s’han manifestat contra el dret a avortar,
avortar però en cap tipus de supòsits, vull dir, no a l’avortament.
Això és el Comitè de bioètica que ha de fer i ha d’informar i ha
de donar suport al Govern en el moment de decidir temes,
assumptes molt complexos que afecten la vida de les persones.
Per tant, sí que hi ha un camí iniciat que va en aquesta direcció
en detriment dels drets de les dones.

El Partit Popular quan diu que el dret a la maternitat no està
en qüestió, nosaltres també hi estam d’acord, el dret a la
maternitat no està en qüestió, però volen saber vostès com dóna
suport el Partit Popular al dret a la maternitat? Doncs, dóna
suport al dret a les dones a la seva maternitat aprovant una
reforma laboral que dificulta la vida professional i la conciliació
de les dones per formar i tenir una família. El Partit Popular
dóna suport a les dones, a la vegada que desmantella la Llei de
promoció d’autonomia i atenció a la dependència, format
principalment per dones que tenen cura dels seus familiars, el
99% de les dones tenen una ajuda de la Llei d’autonomia i
atenció a la dependència. El Partit Popular dóna suport a les
dones eliminant el finançament de les escoles infantils de 0-3
anys, o les prestacions de suport a les famílies. També expulsa
del sistema educatiu l’educació en igualtat.

El missatge del Partit Popular està molt clar per a nosaltres,
les dones hem fet molta via, hem corregut molt, i ara hem de
tornar a casa a cuidar dels pares, dels homes i dels fills...

LA SRA. PRESIDENTA:

Vagi acabant Sra. Obrador.

LA SRA. OBRADOR I GUZMÁN:

Perdoni, però nosaltres no podem compartir cap ni una de
les motivacions i dels preceptes que sustenta el Partit Popular en
aquesta qüestió. Estam parlant de drets, dels drets de les dones
a decidir i de no obligar a cap de les dones a tenir o a no tenir un
fill si no vol.

Per tant, mantenim les nostres tres propostes i dir que si ens
hem avançat a suposar que hi haurà un canvi legislatiu, els dos
primers punts no suposen cap canvi legislatiu, ni donar suport
a cap canvi, sinó donar suport a una campanya, per tant no veim
l’inconvenient del Partit Popular en donar suport a una
campanya. Per tant, demanaríem el suport als dos primers punts
de la nostra iniciativa i al tercer també, però ja han dit que no,
però bé, que, en definitiva, mantenim els tres punts.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Molt bé, doncs passam a la votació de la proposició RGE
núm. 5481/12.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9.

En conseqüència queda rebutjada aquesta proposició.

2) Proposició no de llei RGE núm. 5627/12, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a agència de
protecció del consumidor financer.

Passam idò al debat de la proposició RGE núm. 5627/12 del
Grup Parlamentari Socialista, relativa a agència de protecció del
consumidor financer. Per defensar-la té la paraula la Sra.
Obrador, una altra vegada, per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sra. Presidenta. A la declaració final de la
Cimera de Seül del 2010, els líders del G-20 varen reconèixer
que era necessari millorar la protecció dels consumidors dels
serveis financers. La declaració final de la Cimera dels líders
del G-20 de Cannes, el novembre del 2011 va ser encara més
explícita, en establir els líders l’acord de què la integració de la
protecció del consumidor financer en les estructures reguladores
i de supervisió contribuirà a l’enfortiment de l’estabilitat
financera. Així mateix, els líders econòmics assumiren
l’informe del Financial Stability Board, sobre protecció del
consumidor financer i els principis d’alt nivell de l’OCDE sobre
protecció del consumidor financer. Els líders també varen
declarar, a més a més, que perseguiran l’aplicació d’aquests
principis de protecció dels consumidors en les seves respectives
jurisdiccions.

 L’abans citat informe del Financial Stability Board, conclou
que per exercir la protecció dels consumidors és necessari tenir
un mandat clar, independent i estar obligats a la rendició de
comptes. Així mateix l’OCDE conclou que la protecció dels
consumidors ha d’estar integrada en el marc de la supervisió i
des de la diversitat de les particularitats nacionals en el mercat
global. Expressa també que s’han d’establir forts mecanismes
de supervisió per protegir els consumidors dels abusos, així com
s’ha de facilitar la participació i consulta dels agents
internacionals relacionats amb el consum. 

Ens hem de referir també a l’informe de Consumers
International del març del 2011, Mercados de servicios
financieros seguros, justos y competitivos. Recomendaciones
para el G-20 sobre mejoramiento de la protección del
consumidor de servicios financieros. Aquest informe recull la
següent demanda: els governs han d’establir una entitat nacional
que tengui la protecció del consumidor com a objectiu explícit.
Un regulador amb autoritat total per investigar, detenir i
rectificar les violacions de la Llei de protecció del consumidor.
Una entitat que defensi els consumidors de les males pràctiques
específiques o dels productes injusts, enganyosos o ilAlegals.
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Per tant, aquesta entitat de protecció hauria de tenir un poder
regulador efectiu sobre les nostres institucions financeres,
productes i proveïdors, que donés resposta a l’incompliment
greu del reglament de protecció al consumidor. Hauria de tenir
també el poder de retirar la llicència d’una institució, o en
resposta a abusos menors, imposar sancions suficients per
desincentivar que es tornin repetir. Així mateix, aquesta entitat
hauria de tenir finançament i recursos suficients per realitzar les
tasques que li siguin encomanades. Per tant, una entitat
independent de la indústria, per tal d’evitar els conflictes
d’interès i amb una composició equilibrada entre els membres
de la indústria i els consumidors. Hauria de ser una entitat
transparent obligada a fer públiques clarament les ocasions en
què ha pres una mesura contra pràctiques i productes específics,
o promocions financeres obscures. En aquesta entitat també
haurien d’existir forts vincles amb altres entitats de protecció
del consumidor, incloent els representants dels consumidors, per
tal que es garantís el compartir l’experiència i el coneixement a
la protecció del consumidor.

Però fins ara la realitat ens diu que la majoria dels esforços
tant a nivell internacional, com a nivell nacional, s’han
concentrat prioritàriament en garantir l’estabilitat dels bancs,
abans que atendre les necessitats dels consumidors, víctimes
precisament d’una voracitat bancària que vulnera i fa
desaparèixer els seus drets. Espanya no és una excepció a
aquesta situació, més aviat tot el contrari, resulta evident que no
disposam ni dels mitjans materials, ni legals per exercir una
protecció efectiva dels consumidors financers. Els informes dels
serveis de reclamacions del Banc d’Espanya no són vinculants
per part de les entitats financeres, no són vinculants, i segons les
dades del propi Banc d’Espanya l’any 2010, sols el 20% dels
informes favorables als reclamants emesos pel Banc d’Espanya,
varen ocasionar una rectificació per part de l’entitat financera
reclamada. Aquesta realitat confirma l’enorme debilitat en la
protecció dels drets dels consumidors que ofereix aquest
organisme. Curiosament quan és precisament aquest organisme
el que té la competència per defensar els drets dels consumidors
dels productes bancaris.

En relació amb les inversions dels consumidors, les dades
encara són pitjors. A la memòria de la Comissió Nacional del
Mercat de Valors corresponent a l’any 2011, s’assenyala que de
les 1.218 reclamacions resoltes amb informe favorable al
reclamant, sols un 8% de les entitats varen rectificar la seva
actuació. Aquest percentatge és inferior al del 2010 que va ser
d’un 13%. Tot això dóna una idea de l’escassa eficàcia del
sistema de reclamacions, també en l’àrea de la inversió,
l’exemple més clamorós és l’estafa de les preferents.

Avui, els consumidors només tenen la via judicial per
interposar una reclamació contra la venda d’aquest producte
ofert per les entitats com una inversió sense cap tipus de riscs a
persones majors. Ahir, precisament, es va publicar una sentència
on un dels compradors dels preferents era un malalt
d’Alzheimer. 

La crisi financera, que en aquest moment vivim en plena
intensitat, ha posat en evidència la greu desprotecció que en
matèria financera pateixen els consumidors i com a exemple
podem citar la incorporació de clàusules sòl en els contractes de
préstec hipotecari que limiten de manera abusiva les baixades
de les quotes hipotecàries en els crèdits amb tipus variables i
que diversos tribunals han declarat com a abusives. 

Els abusos en la comercialització de swaps, clips i permutes
financeres que han provocat la pèrdua d’estalvis de milers de
consumidors i que, en molts de casos, els tribunals han declarat
com a ilAlegals.

L’abús comès contra milers d’usuaris en la comercialització
de participacions i obligacions preferents, que ha provocat que
molts usuaris hagin vist com els seus dipòsits eren modificats
per la subscripció d’obligacions preferents, un producte financer
complex que du un important risc de pèrdua dels seus estalvis
i que necessita per a la seva comprensió un nivell d’educació
financera que molts estalviadors no tenien. Aquest fet ha
provocat ja la intervenció de la Fiscalia General de l’Estat a
Galícia determinant la responsabilitat de les entitats financeres
front els consumidors d’aquests productes.

El nostre grup creu que amb la creació d’una agència única
de protecció al consumidor financer es podria donar solució a
aquesta problemàtica, una agència regida pel principi
d’independència, amb transparència, amb responsabilitat, amb
rendició de comptes i que disposi de recursos i poders adequats;
que agrupi la banca, la inversió i les assegurances; que
investigui els mercats; que inspeccioni les entitats financeres i
que pugui tractar les queixes individuals dels consumidors; que
pugui emetre resolucions vinculants, imposar sancions
adequades amb un bon nivell dissuasori; que supervisi tots els
productes financers que es venguin als consumidors, comptes
corrents, comptes d’estalvi, fons d’inversions i assegurances
incloent-hi la creació de contractes tipus per evitar clàusules
abusives en productes bàsics, la publicitat i la seva
comercialització; que promogui una vertadera educació
financera per als consumidors.

Per tots aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista
presenta la següent proposició no de llei: “El Parlament de les
Illes Balears insta el Govern de l’Estat a crear una agència de
protecció del consumidor financer”.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Per part del Grup Parlamentari
MÉS té la paraula la Sra. Santiago, per un temps de deu minuts.
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LA SRA. SANTIAGO I RODRÍGUEZ:

Gràcies, presidenta. El nostre grup parlamentari donarà
suport a aquesta proposició no de llei que ha presentat el Grup
Socialista perquè ens pareix una proposta assenyada i sobretot
adequada en el temps que vivim. Assenyada i adequada per
diferents motius: el primer, perquè pensam que cada vegada
més és necessària l’especialització pràcticament en qualsevol
activitat pública i jo diria quasi privada que es realitzi. Els
coneixements canvien contínuament, ara tenim coneixements
pràcticament en temps real, cosa que fa deu anys pràcticament
no passava, tenim una banca globalitzada que és altament
complexa i un sistema financer que canvia contínuament. Per
tant, aquesta necessitat d’especialització davant la informació i
davant l’actuació que necessita el consumidor, ens sembla
adequada que sigui una agència del consumidor financer, que no
sigui una agència del consum general, sinó que especialitzada
per a aquest tema, perquè el coneixement realment és
desbordant cada vegada.

Un altre segon punt perquè ens sembla adequada és perquè
és un servei que tots utilitzam i que quasi quasi ens obliguen a
utilitzar-lo, vull dir, ningú no pot anar a cobrar un sobre de la
seva feina, com passava tal vegada fa 25 anys, perquè ara
tothom passa, tothom ho fa per una entitat bancària, la nòmina
la cobram pel banc, no hi ha opció d’anar a cobrar fora d’un
banc. Els pagaments de rebuts pràcticament no són acceptats si
no són per les entitats bancàries, per tant quasi quasi ens
obliguen a tenir un compte corrent per complir les nostres
responsabilitats com a consumidors del llum, de l’aigua,
etcètera, i com a perceptors també d’una nòmina. Encara que
molta gent volgués, consideri que retirar els dipòsits del bancs,
en aquests moments, seria una mesura important com a
consumidors és difícil la seva aplicació perquè tot passa pels
bancs.

Un altre argument pel qual ens sembla adequada en aquest
moment aquesta proposició no de llei és pel desprestigi del
sistema financer, un sistema financer que ningú ja no dubte que
ha estat el causant de la crisi, una crisi a causa de tota una
política que va néixer l’any 2000-2003 de crèdits bancaris a
baix nivell, que tothom podia agafar crèdits; unes hipoteques
que pràcticament es regalaven, que després aquestes hipoteques
es varen convertir en titulacions d’actiu que els mateixos bancs
s’enganyaven els uns als altres; la desregularització de la banca,
d’aquella banca comercial i aquella banca petita front aquella
banca que es destinava a l’especulació i a la inversió d’alt risc.
Aquesta desregularització bàsicament ha estat un dels
problemes d’aquest sistema financer i d’aquesta crisi.

Per tant, ara tenim la gent que està molt preocupada i que la
gent, diríem, no es refia dels bancs, vull dir, que abans de firmar
alguna cosa amb els bancs s’estima més llegir-ho quatre
vegades, amb un llenguatge que de vegades és molt complicat,
amb un lèxic que és difícil. Record que quan vaig defensar aquí
el suport del Parlament a totes aquelles persones que havien
estat estafades per les preferents, vaig llegir exactament el que
suposava una preferent i era un lèxic pràcticament
incomprensible i, per tant, aquest desprestigi del sistema
financer que fa que la gent estigui amb molta precaució, molt
preventiva davant d’aquest sistema.

I després, perquè la gent té experiències, pròpies o molt
properes, que el sistema financer ha abusat, ha abusat de forma
massiva de les persones; ha abusat amb clàusules abusives
d’hipoteques; ha abusat amb el tema de preferents que
clarament és una estafa a persones de més de setanta anys que
se’ls va convèncer que pràcticament allò era un dipòsit clàssic
d’un percentatge o d’un rendiment alt, però que era un dipòsit
clàssic; comissions per fer qualsevol tasca o qualsevol acte que
et sorprèn que et facin pagar pràcticament per a tot. Per tant,
aquestes experiències que tots hem tengut o que tots hem viscut,
algunes més desagradables que les altres en relació amb aquest
abús del sistema financer.

I després perquè tenim experiències que, efectivament, quan
aquest possible suport als usuaris es donàs de forma activa
funciona. L’experiència que tenim més propera i que està
autogestionada i que ha sortit d’una forma espontània, que és
l’exemple de la Plataforma dels Afectats de les Hipoteques, que
han aconseguit que tres advocats de forma voluntària facin
feina, aquests advocats s’han pres seriosament una sèrie de
casos i han aconseguit dacions en pagament, han aconseguit
ampliacions del temps de pagament, han aconseguit coses
rescabalant i han aconseguit coses estudiant el cas, cercant
alternatives, etcètera. Per tant, sí que hi ha una certa possibilitat.

Nosaltres l’únic que pensam és que aquesta agència de
protecció no només hauria de tenir una actitud passiva, vull dir,
no només hauria d’actuar davant la demanda del consumidor, i
si actuàs davant la demanda del consumidor no només hauria de
ser informativa, hauria de ser d’acompanyament,
d’assessorament, de mediació davant tota la problemàtica que
es presenti, però no només esperàs la demanda passiva, sinó que
també fos activa, és a dir, fes campanyes, fes informació, fes
xerrades. I en aquest sentit no només informàs als que tenen un
problema sinó que també tengués aquest caràcter preventiu que
ha de tenir qualsevol informació al consumidor.

Pensam, vostè ha dit que creu que això seria la solució, en
això no estam d’acord amb vostè, pensam que això no serà la
solució als problemes financers ni al sistema financer, pensam
que el sistema financer passa per un autèntic banc central i un
control important del banc central de tot el sistema financer, en
aquest cas de l’Estat espanyol; per la regularització de la banca
que ara està completament desregularitzada i pensam també que
aquesta ètica que se’ns demana als partits polítics, que es
demana als polítics en general, també s’hauria de reclamar de
forma activa al sistema financer.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Santiago. Per part del Grup
Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Francisco Mercadal,
per un temps de deu minuts.



SALUT / Núm. 37 / 20 de febrer del 2013 517

 

EL SR. MERCADAL I ALABERN:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. En primer lugar, decir que
es cierto que los temas relacionados con la defensa de los
consumidores son temas muy sensibles para todas las
administraciones y en este sentido pensamos que debemos estar
a su lado y que las instituciones deben estar siempre al lado del
consumidor.

Siendo esto cierto el 80% de las quejas de los consumidores
no son relativas a productos financieros, aunque hoy estemos
hablando de este tema en concreto, son, como bien sabe la Sra.
Obrador, en temas relacionados con asuntos de telefonía móvil,
sobretodo con temas relacionados con líneas aéreas y con temas
relacionados con compañías eléctricas. 

Si bien hoy estamos hablando de temas de productos
financieros, de la protección al consumidor financiero, con un
único punto en la proposición no de ley que es instar al Estado
para crear una agencia de la protección del consumidor
financiero ni el Estado tiene esta competencia ni la comunidad
autónoma tampoco la tiene, por tanto, el que tiene la
competencia evidentemente hoy en día, como ya se ha expuesto,
es el Banco de España.

Hasta este momento, la mayoría de las competencias
relacionadas con el sector financiero son del Banco de España,
esto incluye la inspección, la sanción a los bancos así como la
tramitación de las reclamaciones. Todo tipo de reclamaciones
que haya de productos financieros deben realizarse a través del
Banco de España. 

Pensamos, desde nuestro grupo parlamentario, que la
creación de una agencia para la protección del consumidor
financiero sería duplicar competencialmente las atribuciones
que ya tiene el Banco de España. No podemos sostener, por una
parte, la reducción de la administración, un redimensionamiento
de las entidades que forman la administración y, por otro lado,
continuar abriendo organismos y entidades que no sólo vayan a
sancionar sino que vayan a dar cobertura, sino que vayan a dar
formación y que vayan a dar todo lo que haga falta que tengan
que dar cuando no podemos sostener el sistema que hoy en día
ya tenemos. Nosotros consideramos que sería incongruente por
nuestra parte dar cobertura a esta proposición no de ley. 

Sí estamos de acuerdo que las cumbres internacionales que
se han mencionado hablan de estos temas, que habría que
mejorar los mecanismos de supervisión de los productos
financieros, en esto sí que estamos de acuerdo, y que este
organismo al que se le pretendería dar una, se ha comentado
pues, independencia para actuar yo creo que esa independencia
la tiene ya hoy en día el Banco de España para poder actuar en
cualquier expediente que se abra.

Y sin ganas tampoco de entrar en debates estériles que no
vienen al caso en este momento, pero sí recalcar que la mayoría
de los productos de los que se ha hablado aquí se pusieron en
circulación, se pusieron en el mercado por parte de las entidades
financieras y al alcance de todos los ciudadanos en el período en
que gobernaba el partido que hoy presenta esta proposición no
de ley, lo cual no deja de ser significativo.

En cualquier caso, y para enmendar un poco el texto que se
presenta hoy, nosotros propondríamos modificar este texto para
instar, aunque no sé si...tal vez el letrado me pueda corregir si
no es correcto, “instar al Gobierno del Estado a fin de que
emplace al Banco de España para que refuerce los mecanismos
de control, supervisión y sanción de los productos financieros”.
No sé si sería demasiado rizar el rizo o no, pero esa sería “instar
al Gobierno del Estado a fin de que emplace al Banco de España
para que refuerce los mecanismos de control, supervisión y
sanción de los productos financieros”; es decir, darle o reforzar
lo que ya tiene atribuido el Banco de España, pero no crear un
nuevo mecanismo, un nuevo organismo o una nueva agencia de
protección del consumidor financiero. 

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Muchas gracias, Sr. Mercadal. Tiene la palabra la Sra.
Obrador, por un tiempo de cinco minutos.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Muchas gracias, Sra. Presidenta. Primer de tot, agrair el
suport a la diputada Santiago i evidentment reconèixer que no
és una única solució sinó que és una de les solucions que
juntament amb altres contribuirien a reforçar i a assegurar els
drets dels consumidors.

Vull dir al representant del Partit Popular que evidentment
el Partit Popular diu que es posa devora el consumidor, reconeix
que es posa devora el consumidor, ahir férem una lectura i una
declaració institucional en el Parlament de les Illes Balears, per
donar suport als consumidors que varen comprar o varen
contractar una hipoteca i que no poden fer front al pagament
d’aquestes hipoteques i que han estat desnonats, el Partit
Popular ahir va donar el suport, en aquest parlament, a aquests
consumidors que de qualque manera són forçats a sortir del
producte que varen comprar a un moment donat per la pressió
de les entitats bancàries. 

Precisament avui, ara mateix, m’he acab d’assabentar que el
president Rajoy ha descartat la dació en pagament, contradient
el que ahir vàrem decidir aquí, en el Congrés de Diputats ha fet
aquesta declaració, ha fet aquesta afirmació, perquè seria
perjudicial per al mercat i frenaria el crèdit. El crèdit de les
persones, dels consumidors, dels que no tenim? Per favor, jo
demanaria coherència al Partit Popular i dir que si volen estar
devora els consumidors, tal i com deim, donin eines i donin
reglamentació i regulació al mercat.

El Banc d’Espanya, els informes sancionadors del Banc
d’Espanya no són vinculants, no són vinculants, no tenen cap
tipus de força per doblegar la voluntat de l’entitat bancària a
rescabalar el dret vulnerat del consumidor, ni el Banc d’Espanya
ni la Comissió Nacional del Mercat de Valors. I si la legislació
no permet que el Govern de l’Estat creï una agència de
protecció dels consumidors dels productes financers, doncs, que
canviï la legislació, que les lleis hi són per canviar-les, que
assumeixi aquesta competència l’Estat en defensa dels
consumidors, en defensa d’un greu problema. Evidentment no
és la telefonia, perquè si fos al mateix nivell que la telefonia
aquí seria un desastre. 
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Però així i tot, hi ha milers de persones que estan afectades
per una gran crisi econòmica que deixa les persones a l’atur,
amb pobresa, que els treu de ca seva per desnonaments. Sap a
quant cobren els interessos de demora les entitats bancàries a
aquestes persones? El 29%, el 29%. I sap què va fer el Banc
Central Europeu? Va marcar un 1% per a aquests tipus
d’interessos. Hem tengut coneixement els consumidors, els
usuaris dels productes, els que contractam hipoteques? No hem
tengut cap tipus de coneixement ni informació que el Banc
Central Europeu havia marcat un 1% a aquest tipus d’interessos.

Per tant, les entitats bancàries actuen de manera opaca en
propi benefici, incorporant clàusules abusives i obligant a les
persones, als consumidors que vulguin rescabalament anar per
la via judicial, anar per la via judicial pagant les taxes que també
ha clavat el Partit Popular als consumidors i deixant en mans
d’un jutge sensible o no la resolució d’un cas que hauria de ser
una qüestió d’Estat.

Per tant, no vengui a dir aquí el Partit Popular que defensa
els drets dels consumidors perquè no és ver, perquè no és cert
i perquè deixen milers de persones, milers de consumidors en
mans de les entitats bancàries que no volen regular, que no
volen regular, perquè vostès se situen devora el mercat, no
devora les persones. I bé que ho ha demostrat avui el Sr. Rajoy
dient que no, que descarta assumir la dació perquè seria danyosa
per al mercat, una declaració de principis que situa el Partit
Popular devora les entitats bancàries en lloc d’estar devora les
persones.

Per tant, nosaltres no acceptam la seva proposició perquè
entenem que no resol els problemes dels consumidors; que no
significa el mateix; que el Banc d’Espanya té les seves eines,
que han demostrat que no funcionen; que el Banc d’Espanya en
aquesta qüestió té una situació de debilitat front del mercat,
demostrada amb resultats i percentatges pel fet que les entitats
no apliquen les sancions ni les resolucions que dicta el propi
Banc d’Espanya.

Per tant, pensam que la solució, que una de les solucions,
seria la creació d’aquesta...

LA SRA. PRESIDENTA:

Sra. Obrador, vagi acabant.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

... agència, que no només la reclamam nosaltres sinó que es
reclama per part de moltes entitats de consumidors que
defensen, precisament, els drets vulnerats dels consumidors per
part de les entitats bancàries.

Moltes gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Passam idò a la votació de la
proposició.

Vots a favor? 5.

Vots en contra? 9. 

En conseqüència queda rebutjada la proposició no de llei.

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