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EL SR. PRESIDENT:

...i en primer lloc demanaria si es produeixen substitucions.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Sí, Sr. President, Conxa Obrador substitueix Isabel Oliver.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Sí, Sr. President, Silvia Limones substitueix Elena Baquero.

EL SR. PRESIDENT:

L’ordre del dia d’avui consisteix en el debat de les següents
proposicions no de llei: una, RGE núm. 11246/16, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa a la protecció del consumidor a
l’àmbit dels contractes d’assegurances i ordenació del sector;
dues, RGE núm. 1725/17, del Grup Parlamentari Popular,
relativa al pagament de la PAC als agricultors de les Illes
Balears dins el mateix any que es concedeixen.

1) Proposició no de llei RGE núm. 11246/16, del Grup
Parlamentari Mixt, relativa protecció del consumidor a
l’àmbit dels contractes d’assegurances i ordenació del
sector.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 11246/16. Per defensar-la té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats, bon dia.
Aquesta proposició no de llei, aquesta iniciativa queda jo crec
perfectament resumida en el títol, és a dir, per una banda és una
iniciativa que pretén protegir el consumidor, per una altra
banda és una iniciativa que pretén ordenar el sector, i això en
el camp de les assegurances.

Avui en dia els drets del consumidor no estan garantits en
aquest àmbit, i no ho estan perquè la contractació no es fa de
manera lliure i informada, com hauria de ser, sinó que està
supeditada a la contractació d’un altre producte, normalment,
per exemple, en el món bancari, les hipoteques, que duen
associat com un paquet únic i indivisible una determinada
assegurança, que és la que decideix l’entitat bancària. Hi ha
evidentment altres casos però probablement aquests és el més
significatiu. Per altra banda, o vinculat amb això, la
contractació no es fa d’acord amb els principis de lliure mercat
i de defensa de la competència. Per tant podríem dir que el
consumidor està desvalgut en aquest àmbit, desvalgut perquè
no disposa d’una informació veraç i suficient -ja en aquest
parlament hem discutit sobre, en altres aspectes, també aquestes
mateixes qüestions-, no disposa d’una llibertat de contractació
en l’assegurança; suposant que la vulgui exercir la resposta que
se li dóna és que llavors la resta del paquet, la resta del
producte, doncs ja no el pot tenir, per tant es veu obligat a
acceptar el total que li ofereix l’entitat bancària, en el cas d’una
hipoteca, i no hi ha tampoc una transparència en la confecció
del contracte. I finalment hi ha un darrer tema, també, que és el
tema de la protecció de dades per part de les entitats que juguen

amb això. Per tant això és el que justifica, si volen, la iniciativa,
però ja de forma més concreta el primer punt de la proposició
no de llei. 

I després hi ha un segon punt que reforça aquest i que té a
veure amb la Directiva de la Unió Europea 2016/97, de dia 20
de gener, que va també en aquesta línia, encara que abraça un
camp molt més ampli, i que bàsicament -i això sí que és una
coincidència, però, en fi, interessa destacar-ho- aquesta
iniciativa o aquesta directiva és una directiva que té un marge
d’aplicació de 24 mesos, com diu, però per ser exactes el marge
és exactament... caduca exactament el dia 23 de febrer de 2018,
és a dir, que ens queda un any perquè els estat membres de la
Unió Europea puguin aplicar-la en el territori on tenen
evidentment jurisdicció. Per tant és ver que l’Estat espanyol té
encara aquest marge, però també en aquest moment, no havent-
hi hagut encara cap passa en aquest sentit, una cosa és que el
límit sigui aquest i l’altra cosa és que no es pugui evidentment
començar a emprendre mesures prèviament, i és amb aquest
objectiu, i consideram que les coses, per fer-les ben fetes, s’han
de fer amb temps, que el segon punt de la proposició no de llei
el que demana és que aquesta transposició de la directiva es
faci com abans millor. 

I això és tot. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. En torn de fixació de posicions té la
paraula, pel Grup Parlamentari Popular, l’Hble. Diputat Sr.
Santiago Tadeo.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President. Senyores i senyors diputats,
he de dir primer de tot que votarem a favor d’aquesta
proposició no de llei que presenta el Grup Parlamentari Mixt,
Ciudadanos, en el sentit que creim que és en positiu, i tot el que
siguin els quatre aspectes que ha comentat ara el seu portaveu,
que crec que són ordenar el sector; protegir el consumidor;
garantir drets que pot ser que en algunes circumstàncies, jo no
ho generalitzaria però, bé, sí que pot ser que hi hagi algunes
circumstàncies, com el portaveu ha expressat, en què potser
s’hagi de garantir una major seguretat i drets de poder anar a
una lliure, diguem, elecció del producte, o que un altre
producte, dit d’una altra manera, que un producte no suposi
haver d’agafar-ne un altre, que és cert que açò en certa manera
o a vegades està passant; i la protecció de dades, crec que són
quatre aspectes prou fonamentals per poder donar suport a
aquests dos punts d’aquesta proposició no de llei.

A partir d’aquí crec que la feina ha de ser de control, no tan
sols... és posar l’èmfasi en el s’està a vegades fent malament o
en el que es pugui estar fent malament. Crec que és molt global
aquesta proposició no de llei però crec que va enfocada en
aquests quatre aspectes que ha dit el portaveu, que és en el que
nosaltres també ens havíem fixat, i crec que en aquest sentit
votarem a favor, perquè consideram que és el camí cap on hem
d’anar per garantir o que el sector quedi el més ordenat
possible, protegir el consumidor, que els drets estiguin
suficientment garantits, i sobretot també la protecció de dades,
amb la qual cosa el nostre vot serà afirmatiu.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo, pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Carlos Saura, per un temps de deu
minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bueno, la misma banca que
hacía firmar preferentes a personas mayores también estaba
haciendo firmar hipotecas y todavía lo hace ligadas a
determinados seguros, a determinados productos, haciendo así
de la libertad de mercado una... un espejismo. De esta manera
los grandes bancos tienen mucho margen para actuar, con esta
libertad de mercado, pero la regulación que tiene que hacer el
Estado con esta transposición no se lleva a cabo para evitar
abusos como los que se están cometiendo.

Nos parece bien que el partido Ciudadanos haya presentado
esta iniciativa y le daremos apoyo. Nosotros nos reunimos
también con el Colegio de Mediadores de Seguros y
entendemos que la protección al consumidor es esencial en una
situación en la que no se da toda la información que es
necesaria para que el usuario, el consumidor sepa que puede
contratar los seguros con otras operadoras, y en una situación
que pensamos que el banco está abusando de su posición
haciendo una política intervencionista y de parte en un contrato
que debería ser mucho más transparente.

Pensamos que la información veraz en este sentido es
necesaria y esencial para respetar la libertad de elección de los
consumidores y la libertad de contratar con otras compañías u
operadoras de seguros, y vemos también esencial que se haga
esta transposición cuanto antes. Como ha dicho el portavoz del
grupo Ciudadanos tenemos justo un año, el 23 de febrero de
2018 acaba el plazo para hacer esta transposición, que
pensamos que evitaría todos estos abusos que comete la banca
rescatada con dinero de todos, siempre socializando las
pérdidas y privatizando los beneficios. Todo lo que vaya en la
dirección de aumentar el nivel de protección del consumidor el
partido Podem Illes Balears estará en esa línea, porque además
el arbitraje de consumo es una competencia autonómica; hay
competencias autonómicas en esta materia, pero no se pueden
llevar a cabo porque la transposición no está hecha, así que
agradecemos al grupo Ciudadanos que haya presentado esta
iniciativa y le daremos apoyo.

Gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula la Sra. Diputada Joana Campomar, per
un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Des de MÉS per Mallorca, sí, també
votarem a favor d’aquesta proposició no de llei. Nosaltres
creiem que, bàsicament, com diu ja la mateixa proposició, es
recull una mica la demanda, no?, i aquest manifest que varen
fer des del Col·legi de Mediadors d’Assegurances de les Illes

Balears al 2016, o sigui que crec que és... també és un poc
obligació de tots els grups parlamentaris, una mica recollir
aquesta demanda sobretot perquè va en defensa, com ja han dit
els companys que han parlat anteriorment, dels drets dels
consumidors i dels usuaris de les Illes Balears.

MÉS per Mallorca evidentment està en contra de molts
d’abusos que no totes les entitats financeres han duit a terme
fins ara, però sí que algunes en molts de casos, i a vegades
aquests condicionants que tal vegada no són obligatoris, però
que per a l’usuari es fan veure quasi com a obligatoris, no?, de
contractar una assegurança lligada a una hipoteca o a un
producte financer quan realment tal vegada aquesta
assegurança la podries tenir més barata a un altre lloc i no
s’informa de forma correcta. 

És evident que no en tots els casos es produeix de la
mateixa forma, però sí que creiem que és important que es això
es posi damunt la taula i se’n parli. Per tant, nosaltres al punt 1,
és evident que hi estam d’acord. 

I bé, al segon també perquè, és clar, sempre estarem d’acord
que es transposi sobretot una directiva d’aquestes
característiques. Com ha dit el Sr. Pericay falta un any perquè
el Govern estatal o perquè el Congrés transposi aquesta
directiva a nivell de tot l’Estat espanyol, i estaria bé que fos una
de les poques directives transposades en temps i que no fos fora
de temps, que de vegades el problema que hi ha és que passa el
temps sense transposar moltes directives que beneficien la gent
o que beneficien el consumidor o que beneficien el sector
productiu o que beneficia el medi ambient i no es fa res des de
l’Estat espanyol per fer aquesta transposició, passa el temps i
s’ha d’anar a cercar... idò, judicis i altres sistemes, diguem... les
comunitats autònomes fins i tot s’han de veure a vegades en la
necessitat d’aplicar aquestes directives quan ha passat el temps
reglamentari si no ha fet la transposició l’Estat espanyol.

Per tant, és evident que MÉS per Mallorca sí que està
d’acord que aquesta transposició es faci el més aviat possible
i sobretot que es faci en temps, així com toca i dins el temps
que marca... que la seva transposició com més aviat millor.

Per tant, votarem a favor de la proposta. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Sí, gràcies, telegràficament per dir que donarem suport a
aquesta iniciativa, va en el sentit de protegir els consumidors i
complir amb Europa i per tant, no podem fer més que donar-li
suport.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies. Pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un temps de deu
minuts.
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EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Aquesta proposició no de llei
es diu de protecció del consumidor en l’àmbit dels contractes
d’assegurances i ordenació del sector i també es podria dir, per
ser més directes i més crus, delimitació dels privilegis dels
bancs per envair altres sectors de l’activitat econòmica, perquè
de fet aquest és el problema al qual ens estam enfrontant, és a
dir, les... la tendència que tenen els bancs a envair altres
activitats d’altres sectors de l’activitat econòmica i per tant, dur
a terme unes pràctiques monopolístiques que, com tots sabem,
sempre van en perjudici del consumidor.

El Sr. Tadeo deia que tal vegada no podem generalitzar i
segurament té raó, però la veritat és que crec que... gairebé tots
els bancs tendeixen a fer-ho, perquè tots els bancs estan
vinculats amb empreses d’altres sectors propers, especialment
les assegurances, molts tenen empreses filials que es dediquen
a això.

El Sr. Pericay ha posat l’exemple de les hipoteques, però jo
trauré a col·lació un altre exemple que afecta molt les
empreses, especialment les petites empreses que és la
contractació de les pòlisses d’assegurances. En molts... vaja, no
sé si ho fan tots, estic d’acord amb vostè, Sr. Tadeo, jo no puc
afirmar que ho facin tots, però sé que molts bancs ho fan
d’alguna manera... plantejar un xantatge a les empreses que en
són clientes i bé, sí, amb contractes, assegurances de
responsabilitat civil del cotxe, de vida, de salut et reduiré el
tipus d’interès de la pòlissa de crèdit.

Aquesta és una pràctica que sé que està totalment estesa i
que va en la línia del que evidentment cal evitar i que, a més a
més, és molt lesiu perquè, és clar, parlam de moltíssimes
empreses que es veuen obligades a contractar aquestes
assegurances que moltes vegades no són les més adequades per
tenir avantatges en altres negocis i en aquest cas seria el negoci
estrictament de concessió del crèdit.

Per tant, els quatre punts que hi ha, estam d’acords amb
tots, fins i tot podríem haver afegit que instem els bancs perquè
no facin xantatge als seus clients oferint-los condicions
avantatjoses als seus serveis propis a canvi de contractar-los
assegurances a les seves empreses filials.

Per tant, amb això, amb aquesta exageració el que vull dir
és que evidentment estic totalment a favor del plantejament.
Hem de tenir en compte que aquestes pràctiques que posam
aquí sobre la taula es considerarien pràctiques abusives,
d’acord amb el que ja considera la Llei de protecció dels
consumidors i usuaris, el que passa és que aquesta llei
curiosament exceptua els bancs, és a dir, conté articles que
exceptuen específicament els bancs de pràctiques de publicitat
enganyosa, de lliure competència, etc. 

Supòs, perquè jo no ho conec a fons, que la directiva
europea, la transposició d’aquesta directiva, obligaria a acabar
amb aquestes pràctiques que són pràctiques de fet que van en
la línia d’afavorir el monopoli, pràctiques de càrtel que és...,
doncs intentar eliminar la competència d’altres... actors en un
mateix negoci com en aquest cas el de les assegurances sempre,

evidentment, en perjudici dels consumidors. Per tant, hi
votarem a favor.

Gràcies, Sr. President. 

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Castells. Ara pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Conxa Obrador,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. OBRADOR I GUZMAN:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, està clar que els abusos de
la banca contra els consumidors són a l’ordre del dia i també és
evident que la legislació és incapaç de protegir la vulneració
dels drets dels consumidors quan hi ha la banca per enmig i
això ho comprovam cada dia i, malgrat que els tribunals
estableixin quines són les clàusules abusives dins els contractes,
hi ha moltes entitats financeres que continuen obviant aquestes
clàusules abusives i les inclouen dins els seus contractes.

I pel que fa al producte hipotecari, és un fet també constatat
-com ha dit el Sr. Castells- la imposició de les financeres
d’altres productes complementaris com a garantia del préstec.
En aquest cas hi ha establerta una estratègia comuna per la qual
la banca rebaixa les condicions del préstec hipotecari a canvi
que el client contracti els seus productes complementaris, ja
siguin assegurances, comptes, targetes, domiciliació de
nòmina... i tot això sense que el client conegui què li costarà
exactament cadascun dels productes contractats
complementàriament i al marge del cost de l’hipoteca. 

La majoria dels consumidors hipotecaris accepten aquesta
imposició, amb l’objectiu de poder accedir al seu préstec
perquè saben que defensar els seus drets implica lluitar en
condicions de desigualtat, sempre hi guanya la banca, i en
aquest cas sempre perd el consumidor a causa que al mercat hi
podria trobar millors cobertures i millors preus que els oferts
per l’entitat financera que ven un producte per personal que no
està preparat per fer aquesta venda i també perden les
asseguradores petites víctimes d’una enorme competència
deslleial.

Dins el marc de protecció dels interessos econòmics dels
consumidors es troba qüestionat, com ja he dit, els serveis
financers, una situació que demanda sens dubte una acció
reguladora específica a causa de la complexitat dels contractes
que es formalitzen, com he dit abans.

En aquesta línia s’han dictat normes com la Llei 2/2009, de
31 de març, per la qual es regula la contractació amb els
consumidors de préstecs o contractes financers, i també
respecte a les entitats de crèdit subjectes a la supervisió del
Banc d’Espanya es va dictar l’ordre EHA/2899/2011, de
transparència i protecció del client de serveis bancaris, o també
la circular del Banc d’Espanya a entitat de crèdits sobre la
transparència del serveis bancaris i la responsabilitat en la
concessió de crèdits.

Tot i aquestes accions s’ha de reconèixer que ja sigui per
tractar-se de regulacions parcials quant a l’àmbit d’actuació o
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per haver-se abordat des d’un enfocament distint al de la
protecció de persones consumidores i usuàries no cobreixen
totes les necessitats de protecció d’aquests sectors, d’aquests en
un sector tan dinàmic com el financer i en concret en el cas de
préstec o crèdit hipotecari al qual s’han afegit, com ja he dit
abans, a poc a poc clàusules o productes complementaris que
les fan encara més complexes i incideixen en el seu cost
efectiu.

Davant d’aquesta realitat la Unió Europea publicà la
Directiva 2016/97, relativa a la distribució d’assegurances, per
garantir el mateix nivell de protecció sigui quin sigui el canal
pel qual el client adquireix un producte d’assegurança,
indistintament de si ho fa mitjançant una empresa asseguradora
o indirectament a una intermediària, fent-se extensiu qualsevol
producte d’assegurança de caràcter auxiliar, com són les
agències de viatges o les empreses de lloguer de cotxes, que
també sabem que són objecte de moltes reclamacions per
vulneració dels drets dels consumidors.

També s’ha dit, i ho diu la proposició no de llei en el segon
punt, que els estats membres hauran de tenir en vigor a partir
del 23 de febrer de 2018, com a data límit, aquesta directiva
europea.

Per tant, podem afirmar que la demanda de transposició de
la Directiva de la Unió Europea 2016/97 beneficiarà tant els
consumidors com la lliure competència i, per això, donarem
suport a aquesta iniciativa que presenta el Grup Parlamentari
Ciutadans, derivada d’una demanda del Col·legi de Mediadors
d’Assegurances de les Illes Balears que el Grup Parlamentari
Socialista va assumir des que va tenir coneixement de la
demanda del sector.

Però creiem que és necessari anar més enllà, anar cap a un
compromís més estructural, però sabem també que el senyor...
al Govern Rajoy no li agraden les reformes estructurals, pot ser
aquest és el motiu pel qual no es va aprovar la passada
legislatura la Llei de resolució de conflictes. En què consisteix
aquesta llei? Doncs, és una llei que sotmetria les reclamacions
dels clients contra les entitats financeres a l’arbitratge d’un
organisme amb competències per decidir i adoptar decisions
vinculants gratis per als consumidors i per atendre el pagament
de les quantitats reclamades. Ni el Banc d’Espanya ni la
Comissió Nacional del Mercat de Valors poden resoldre
queixes dels consumidors perquè les seves resolucions no són
vinculants i, per tant, els bancs poden fer el que trobin. És a dir,
desmentir els reguladors i a la vegada augmentar el seu compte
de resultats. 

Vull dir-los que només el 6% de les reclamacions
tramitades pel Banc d’Espanya contra reclamacions de
pràctiques abusives pels bancs l’any 2015 varen ser acceptades
per aquests bancs, el 6%. Avui és una realitat que els serveis
espanyols de supervisió es preocupen més per la solvència dels
supervisats, investiguen poc i les seves resolucions, ja ho hem
dit, no són vinculants. Els casos de les preferents o la sortida a
borsa de Bankia són un exemple de la manca de fiscalització.

Esperam del Govern de l’Estat la transposició de la
Directiva de què hem parlat, de la Unió Europea 2016/97 i
també esperam que durant aquesta legislatura s’aprovi la Llei

de resolució de conflictes i també la Llei del defensor del
client, una altra directiva europea de 2013 que encara està
pendent de transposició que és el que necessiten els
consumidors, siguin de productes financers, siguin de productes
telefònics o siguin de productes energètics. 

A Ciutadans li demanaria coherència i si realment li
interessa defensar els consumidors doni suport a les condicions
que ha presentat el Grup Socialista en el Congrés de Diputats
per aprovar la urgent creació de l’Agència de Protecció del
Consumidor Financer. Dues condicions hem posat damunt la
taula per tal que es pugui tramitar aquesta llei, una, que la nova
agència de protecció del consumidor financer tengui molt més
poder entre el que destacam que es puguin sancionar les entitats
que cometin abusos, com les preferents o les clàusules sol, com
passa al Regne Unit o als Estats Units que ja tenen aquest
organisme, i, dos, que l’elecció de les cúpules d’aquest
organisme es faci en lliure concurrència, és a dir, que estigui
obert a qualsevol que tengui el millor currículum, que qualsevol
interessat pugui enviar el seu currículum per tal de triar el
governador del Banc d’Espanya i que es triï el millor. Els
britànics, per exemple, varen publicar un anunci en premsa per
ocupar el lloc del governador del Banc d’Anglaterra, i nosaltres
volem el mateix per defensar els drets dels consumidors.

Per tant, donarem suport a aquesta iniciativa que té a veure
amb la competència... anar contra la competència deslleial que
perjudica les asseguradores, però bàsicament donarem suport
a aquesta iniciativa perquè significa una passa més en la
protecció dels drets dels consumidors.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Obrador. Ara en torn de rèplica té el
torn el grup proposant, per un temps de cinc minuts. Sr.
Pericay.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, moltes gràcies a tots els
grups pel seu suport, com és natural, això abans de res, i també
moltes gràcies a les consideracions que tothom ha fet que
òbviament compartesc, perquè aquesta mateixa proposició no
de llei s’hauria pogut ampliar i anar molt més enllà fins i tot del
que va.

També prenc nota del suggeriment que m’ha fet la portaveu
Socialista en relació amb les iniciatives en el Congrés dels
Diputats, en aquest moment no tenc informació sobre això,
però no em... en fi, sense voler comprometre’m perquè no la
tenc, però si va en aquesta línia el més probable és que el nostre
suport el tengui el seu grup.

Res més. Vull agrair una vegada més a tothom el seu suport
i res, esperem que una iniciativa com aquesta tengui el seu fruit.

Gràcies.
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EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. En conseqüència, entenc que queda
aprovada per unanimitat la Proposició no de llei RGE núm.
11246/16, presentada pel Grup Parlamentari Mixt, relativa a
afavorir la informació pública del foment de la contractació.

2) Proposició no de llei RGE núm. 1725/17, presentada
pel Grup Parlamentari Popular, relativa a pagament de la
PAC als agricultors de les Illes Balears dins el mateix any
que es concedeixen.

A continuació passam al debat de la Proposició no de llei
RGE núm. 1725/17, per defensar-la té la paraula pel grup
proposant el Sr. Diputat Santiago Tadeo. 

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Presentam aquesta proposició no de llei respecte del pagament
de la PAC als pagesos. Creiem que és el moment adequat de
fer-ho i no a vegades entram dins el debat en temes en moments
que... com pugui ser, per exemple, el moment a l’octubre quan
es paga o no es paga l’avançament que s’hauria de pagar i si es
paga en el termini que toca o si entra dins el mateix any o no.
Crec que ara és un moment que fins i tot el Govern, idò, té un
temps per intentar, si s’aprovés aquesta proposició no de llei,
de dur-ho a terme i complint, a més, allò que demanen els
pagesos.

Evitaré parlar del sector del camp per a cada una de les
nostres illes balears, crec que de tots és prou coneguda la
importància que té dins la nostra... o dins el model econòmic de
Balears. La situació de debilitat també la sabem, és un sector
altament depenent de les ajudes de les distintes
administracions.

Independentment, i segur que si anéssim cap enrere veuríem
que la PAC està pagada en un govern d’un color o d’un altre
amb més rapidesa o amb menys, probablement podríem trobar
governs d’esquerres que ho han pagat abans o governs del
Partit Popular que ho han pagat abans. No va per aquí fer una
crítica de quan i per què es produeix aquest endarreriment a
vegades del pagament i dels avanços de la PAC sinó que va
més enllà, va atendre la reclamació del propi sector que passa
per dues coses que ells consideren importants: primer, que es
produeixi l’avançament, sempre i quan no canviïn les
condicions en què ho fa la Unió Europea, que l’avançament es
pugui pagar abans, com a molt tard el 30 d’octubre de 2017
respecte del 2017, i que el total quedi pagat dins el 31 de
desembre de 2017. El primer punt és genèric que sigui, idò, per
cada any que es faci el pagament complert dins l’any en què la
Unió Europea dóna aquestes ajudes per l’any que les dóna.
Evitam, primer, temes de tresoreria als pagesos, una cosa
reclamada, i també per un tema fiscal que ells també demanen
que les ajudes puguin entrar el seu cobrament dins el període
fiscal en el qual són concedides i no tenir-ho en dos anys,
perquè a més, probablement, moltes vegades produeix
distorsions perquè no sempre és el mateix quan es passa d’un
any a l’altre. 

Per tant presentam aquesta proposició no de llei atenent les
peticions dels pagesos de les nostres illes, i pensam que a més
és de justícia, sempre que no hi hagi cap entrebanc perquè no
es pugui produir. No és cap intenció fer en aquest moment -ho
torn reiterar- una crítica, probablement a vegades hi ha
impediments o causes de força major, o, com es va dir en el seu
moment, un problema informàtic, que era un programa
informàtic instal·lat per l’anterior govern del Partit Popular; idò
no sé si és per una cosa o si és per l’altra, jo crec que el Govern
hauria de tenir en aquest sentit la voluntat d’una reclamació que
demanen els pagesos de les nostres illes, que és fer
l’avançament, com a molt tard, sempre que no canviïn les
condicions de la Unió Europea, que sigui com a molt tard el 30
d’octubre de cada any, i que a més el global sigui dins..., en el
cas de 2017, 2017, i si no dins cada any. Crec que és un tema
de justícia que reclamen els pagesos, i sempre que sigui
possible el Govern ho hauria de poder atendre.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Tadeo. Passem ara al torn de fixació de
posicions. Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Carlos Saura, per un temps de deu
minuts.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres entenem que la reclamació
del sector és lògica i que ells han de defensar els seus
interessos, però l’honestedat és important, i tant Partit Popular
com Partit Socialista han tengut problemes per gestionar
aquestes ajudes, i és que la PAC representa el 37% del
pressupost comunitari, i en el cas del nostre estat el 18% de la
gent que rep aquesta ajuda es queda amb el 76% de les ajudes.
Nosaltres pensam que el que necessitam en realitat és fer una
reforma estructural de la PAC, perquè pensam que està
totalment deslegitimada socialment i també per part del sector,
que té moltes dificultats en com es gestionen aquests fons,
principalment perquè aquestes ajudes majoritàriament
s’atorguen tenint en compte la superfície, i pensam que això és
un gran error que beneficia grans propietaris i no la majoria de
la gent que fa feina en el camp, i per això pensam que hi ha
d’haver criteris de continuïtat en el treball enfront
d’abstencionistes i especuladors.

Pensam que aquesta proposició, el fet de demanar un temps
tan concret, pensam que no es pot complir, però si com el
portaveu del Partit Popular ha dit s’afegeix “sempre que sigui
possible”, o algun condicionant en el sentit que es pot millorar
l’acceleració en el pagament d’aquestes ajudes, nosaltres
votaríem a favor. Si s’accepta aquesta transacció o si el Partit
Socialista, o MÉS, o qualque partit, vol proposar una
transacció, nosaltres votaríem a favor d’aquesta iniciativa. Tal
i com està redactada, no, perquè pensam que la intenció és dir
al sector que el Govern no està fent el seu treball, assenyalar-lo
i dir: “Veieu com no ens paguen quan toca?”; jo crec que
aquesta no ha de ser l’actitud dels partits d’aquesta cambra,
sinó que hem d’anar amb honestedat a dir que això és difícil de
gestionar i que en tot cas posarem tot l’esforç perquè aquestes
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ajudes es paguin el més ràpid millor. Però així com està
redactat no hi votarem a favor. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Joana Campomar,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAMPOMAR I ORELL:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres des de MÉS per Mallorca,
bé, ara volia fer un comentari al Sr. Tadeo. Potser que vostè, i
m’alegra haver-lo sentit dir que no feien aquesta proposició no
de llei com una crítica; el que passa és que amb els antecedents,
quan diuen un retard injustificat jo crec que no coincidim en el
que és realment una crítica. Crec que la carta del Sr. Company
a la ministra l’abril de 2015, quan ja tenia preocupació de com
podria..., perquè es pensaven vostès seguir governant, l’abril de
2015 encara confiaven continuar gestionant aquestes ajudes,
per tant vostès ja varen mostrar a la ministra Tejerina la seva
preocupació per poder gestionar, i ja realment la contestació de
la ministra ja deia que aquest canvi d’aquestes normes i la
complexitat tècnica i administrativa, fins i tot, i aquest canvi de
tot impossibilitava, tal vegada dificultava molt més l’aplicació
i el pagament d’aquestes ajudes. Per tant jo crec que vostès ja
eren molt conscients que hi podia haver dificultats.

Tots sabem que no és un tema de disponibilitat econòmica,
sinó que és una problemàtica més de revisions administratives,
de controls obligatoris que la Unió Europea ha augmentat, i
exigències que ha augmentat la Unió Europea en aquest sentit
d’exigir. Per tant nosaltres creim que en aquest cas moltes
comunitats autònomes s’han vist amb aquesta problemàtica i
s’han vist amb aquest problema, i que no només és la comunitat
autònoma, i crec que això ha quedat palès ja en moltes... ja s’ha
discutit moltes vegades a la cambra, en ple, no sé si en aquesta
comissió però crec que sí, en moltes altres sessions. 

Per tant crec que aquest pagament de la PAC també és un
tema seriós, i no es pot prendre a la lleugera. Són més de 28
milions, com ja diu la proposició no de llei; més de..., no arriba
a 7.000 expedients, però 6.500 expedients amb pagaments a
vegades d’un import mitjà de poc més de 4.000 euros, així que
hi ha molt de detall, i el que no es pot fer és que per una errada
després realment el que facem és perjudicar als pagesos. Quan
aquest nou govern va arribar a l’administració es varen trobar
sancions per més de 200.000 euros a pagesos per mala gestió,
precisament, de l’assignació anterior per part de l’anterior
gerent de FOGAIBA, el Sr. Simonet; o sigui que si realment es
tramiten malament al final els que surten perjudicats són els
pagesos, perquè han de retornar aquests doblers o se’ls
produeixen sancions.

Per tant crec que hem de ser responsables tots. Crec que el
to del Sr. Tadeo ha anat en aquest sentit, i ho agraesc
moltíssim. S’ha de fer feina per pagar el més aviat possible.
Hem de recordar que períodes de pagament que regula la Unió
Europea són de 15 d’octubre a 30 de novembre dins el període
per al 70% primer, i des de l’1 de desembre fins al 30 de juny
per al pagament de la totalitat a percebre per tots els conceptes
inclosos a l’expedient com a beneficiari de la PAC. Nosaltres,

i jo crec que... diria jo que en la línia de les paraules que vostè
almanco ha dit avui en aquesta comissió, nosaltres li proposam
una transacció als tres apartats, és a dir, que en cada un ells...
En el primer punt seria: “La Conselleria de Medi Ambient,
Agricultura i Pesca del Govern balears farà tot el possible
perquè els pagaments de la PAC es facin dintre el mateix any”;
això seria el punt 1. En el punt 2: “La Conselleria de Medi
Ambient, Agricultura i Pesca farà tot el possible perquè el
pagament de bestretes sigui abans del 30 del 10 de 2017". Punt
3: “La Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca farà
tot el possible perquè el pagament de la totalitat de les ajudes
de la PAC es faci abans del 31 del 12 de 2017". 

Això és la nostra proposta. Crec que en aquest sentit tots
volem mirar pel sector productiu, pel sector de l’agricultura, i
per tant, bé, demanam i esperam que ens ho puguin acceptar
perquè creim que la conselleria hi fa feina, crec que tothom està
a favor que aquest pagament es faci el més aviat possible, però
també amb totes les garanties perquè després aquests
expedients després tampoc no resultin, diguem, nefastos, o
perjudiquin els pagesos pel fet d’accelerar d’una forma que
pugui donar errors i que després pugui perjudicar els mateixos
pagesos. Per tant aquí hem d’acontentar les dues coses: màxima
celeritat i màxim rigor, precisament en benefici dels pagesos.
Per això proposam aquesta esmena.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sra. Campomar. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES té la paraula l’Hble. Diputat Sr.
Josep Melià, per un temps de deu minuts.

EL SR. MELIÀ I QUES:

Moltes gràcies, Sr. President, només per anunciar que estam
d’acord amb la iniciativa del Partit Popular, ens pareix que és
una iniciativa que no va a fer retrets al passat sinó que intenta
mirar de cara al futur. Pensam que els governants de les Illes
Balears poden ser prou diligents per fer les coses bé i ràpid, no
necessàriament les han de fer bé i lentament. Per tant, nosaltres
pensam que és responsable i seriós poder fer les coses ràpid, no
crec que sigui irresponsable i poc seriós intentar fer les coses
bé i ràpid. I per tant, és un tema absolutament de gestió i el que
hem d’intentar entre tots és que aquesta gestió sigui molt
diligent. Això és un poc la filosofia d’aquesta iniciativa i per
tant, com que estam d’acord, ja dic, hi estam totalment a favor.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Melià. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Menorca té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Josep Castells, per un
temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, estam... i essent sensibles,
estam totalment d’acord amb el fons de la proposició, jo crec
que els arguments que ha donat la Sra. Campomar sobre la
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dificultat tècnica d’assegurar, que és com ho formula la
proposició no de llei, que això es faci en aquests terminis que
es plantegen, és una mica agosarat. Per tant, com que estic
d’acord amb el plantejament que fa la Sra. Campomar, donem
suport a la incorporació d’aquestes esmenes i per tant, si
s’incorporessin hi votaríem a favor.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Ara pel Grup Parlamentari Mixt té la
paraula l’Hble. Diputat Sr. Xavier Pericay, per un temps de deu
minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres també votarem
a favor d’aquesta iniciativa, en gran part pels motius que ja ha
exposat fa un moment, bé que ha exposat primer evidentment
el portaveu del Partit Popular, però després el portaveu d’El Pi,
l’única condició evidentment és que es donin les circumstàncies
que estan exposades en el contingut de la iniciativa, que
segueixi evidentment aquest hàbit i aquest calendari que té per
costum la Unió Europea.

Si és així, no hi ha d’haver raó perquè no es pugui complir
el que de forma habitual s’acompleix i des d’aquest punt de
vista també crec que és positiu que es tracti una proposició de
futur, no una proposició que tengui a veure, per dir-ho així,
amb altres discussions anteriors entre aquest Govern i el
Govern de la legislatura passada, sinó que sigui una voluntat
d’actuar, de cara al futur, d’acord amb el que els pagesos
esperen de nosaltres. Finalment quan una persona té un costum
d’anar rebent una determinada quantitat, que és fonamental per
a la seva subsistència amb tal data, que això es disbarati
evidentment i sobretot quan parlam d’aquestes quantitats, és
una... no només, diguem, és una desgràcia, sinó que de vegades
pot resultar fins i tot un absolut impediment per a la feina que
fa qualsevol i per a la seva pròpia subsistència.

Per tant, insistesc, nosaltres votarem a favor del que aquí es
proposa. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sr. Pericay. Ara pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula l’Hble. Diputada Sra. Sílvia Limones,
per un temps de deu minuts.

LA SRA. LIMONES I COSTA:

Muchas gracias, Sr. Presidente. Es evidente que el Govern
balear tiene que pagar las ayudas de la PAC con la mayor
brevedad posible y nosotros entendemos que el Govern hará
todo lo posible para que esto sea así; que la voluntad de atender
a los payeses lo mejor posible existe, pero que adquirir el
compromiso que plantea la PNL entendemos que no es posible,
ya que el Govern, debido a causas externas a su voluntad,
podría no cumplir.

La complejidad técnica y administrativa que impone la
Unión Europea a la PAC 2015-2020 respecto a la anterior PAC
es muy grande, tramitarla supone una gran carga de trabajo y
esto está afectando a los pagos a todas las comunidades
autónomas. El nuevo reglamento establece una serie de
revisiones administrativas y controles obligatorios que
dificultan el proceso y así incluso lo ha reconocido la ministra
Tejerina.

Desde nuestro grupo pensamos que hay que tener en cuenta
las circunstancias sobrevenidas por la aplicación de la nueva
PAC. Caso muy diferente al periodo anterior en el que la PAC
ya llevaba años de aplicación y actuar con responsabilidad.
Pensamos que se intenta crear una sensación de impago, pero
esto no es cierto, porque pese a todas las dificultades de esta
PAC, nuestra comunidad es encuentra a niveles de las
comunidades que más han pagado hasta ahora.

Las ayudas por supuesto tienen que pagarse con la mayor
brevedad posible, como ya he comentado, cumpliendo los
requerimientos de la Unión Europea, pero no poniéndonos una
cuerda al cuello, fijando unos compromisos que después
pueden ser difíciles de cumplir, ni actuando irresponsablemente
asumiendo el riesgo que supone acelerar las tramitaciones sin
los controles pertinentes y las consecuencias económicas en
forma de reclamaciones de cuantías y sanciones a los
beneficiarios por parte de la administración que se podrían
derivar. 

Entendemos que el Govern debe hacer el mayor esfuerzo
posible en realizar los pagos lo antes posible, pero no en los
términos que establece la PNL. Y estaríamos de acuerdo con la
transacción que ha planteado el Grupo MÉS Mallorca. 

Pero además querríamos plantear otra enmienda, como
cuarto punto, que sería la de “instar a la Unión Europa y al
Gobierno central a revisar el modelo de aplicación de la PAC
para conseguir su modernización y simplificación burocrática”.
Entendiendo que es verdad que ahora mismo puede ser que
todo lleve un proceso de dificultad y esto retrase todos los
pagos para agilizar esta tramitación y que se pudiera llevar a
cabo una mayor agilización y mayor rapidez a la hora de
realizar los pagos.

Y nada más. Muchas gracias.

EL SR. PRESIDENT:

Moltes gràcies, Sra. Limones. Ara en torn de rèplica té la
paraula el grup proposant, Sr. Tadeo, per un temps de cinc
minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Primer de tot vull agrair el to de cada una de les seves
intervencions, constructiu, com jo he intentat fer la meva
primera intervenció. Crec que és el que toca, al final crec que
tots cercam el millor en aquest cas per a aquest sector de les
Illes Balears i per als pagesos perquè obtenguin aquests
endarreriments. 
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Dir en aquest sentit que crec que el que caldria seria que
aquesta proposició no de llei sortís amb els termes bàsicament
en què estaven redactats els tres punts, perquè era el missatge
clar que arribava al Govern. També som conscient que el bo
d’aquesta PNL i amb el to que jo l’he volguda també presentar
i la contestació que ha tingut per cada un dels grups
parlamentaris, és que almenys hi hagi la voluntat que aquests
avançaments que es puguin pagar dins el mateix any en què la
Unió Europea dóna l’ajut, és el positiu per als pagesos.

En exposar, quan posam l’afegitó “es farà tot el possible”,
o l’altra que havia comentat també el portaveu de Podem, clar
aquí ja l’atenció que pot tenir el Govern potser no sigui la
mateixa. Però així i tot els diré que també ho acceptaré, perquè
crec que el convenient és que surti per unanimitat aquesta
proposició no de llei, que li arribi al Govern, que arribi a la
conselleria i que sàpiga que hi ha una proposta del mes de
febrer, per a quan hagi de fer el pagament cap a finals d’any,
intentar-la complir-la. Jo crec que açò és el que toca.

Referent al quart punt, o al punt addicional, que seria el
quart, que presenta..., que ha esmentat la portaveu del Grup
Socialista, dir-li que en principi tal vegada hi podria estar
d’acord, hauria d’acabar de veure-la. Però jo volia fer èmfasi
només en aquesta PNL en el tema del pagament. Per tant, no ho
acceptaria, no perquè no consideri que tal vegada no sigui bo,
perquè probablement és bo, però jo crec que m’agradaria..., i
per açò no ho acceptaré, és que..., no sé ho podem debatre a un
altre moment i presentar una PNL, que probablement seria
adequat, però en aquest moment m’agradaria que només sortís
el tema dels pagaments, l’avançament a 30 d’octubre de cada
any i que tot el pagament es faci dins el 2017, vagi per una
banda, perquè jo crec que és el missatge o el que jo pretenia
donar als pagesos de les nostres illes. Torn dir que el seu punt
probablement també sigui coherent amb allò que estam
manifestant avui aquí, però m’agradaria mantenir l’enfocament
només en el tema de pagament de la PAC.

Per tant, agrair el to i el seu vot favorable, tenint en compte
aquestes esmenes que estic d’acord en afegir.

Moltes gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Ara passem al torn de votació de la
proposició no de llei...

EL SR. SAURA I LEÓN:

Perdoni Sr. President, per aclarir com queden els termes de
la proposició. Si podem fer un petit recés.

EL SR. PRESIDENT:

Sí.

(Pausa)

EL SR. PRESIDENT:

Ara sí que passem a la votació, amb la modificació
introduïda.

I per tant, vots a favor de...

S’aprova per unanimitat.

En conseqüència, queda aprovada per unanimitat la
proposició no de llei RGE núm. 1725/17, presentada pel Grup
Parlamentari Popular, relativa a pagament de la PAC als
agricultors de les Illes Balears dins el mateix que es
concedeixen.

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