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EL SR. PRESIDENT:

Bon dia, senyores i senyors diputats, començam la sessió
d’avui i en primer lloc els demanaria si es produeixen
substitucions.

LA SRA. PERELLÓ I JORQUERA:

Sí, Antònia Perelló substitueix Núria Riera.

(Remor de veus)

EL SR. PRESIDENT:

Jaume Garau substitueix a Maria Elena Baquero. Correcte.

I. Proposició no de llei RGE núm. 3657/18, presentada
pel Grup Parlamentari Socialista, relativa a modificació
de la Llei de contractació de crèdits immobiliaris.

Si no n’hi ha més, començam amb l’ordre del dia d’avui. El
primer punt és el debat de la Proposició no de llei RGE núm.
3657/18, presentada pel Grup Parlamentari Socialista, relativa
a modificació de la Llei de contractació de crèdits
immobiliaris.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Casanova,
per un temps de deu minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, el sentit d’aquesta proposició
no de llei teòricament és la defensa de protegir el consumidor
i defensar el consumidor davant de situacions de feblesa, com
és la situació de quan va a demanar un crèdit hipotecari per
finançar l’habitatge habitual, o la residència.

Aquesta PNL tracta que, normalment, quan es fan aquestes
operacions de crèdit, es generen unes situacions en les quals
tenim el prestador en una situació de preponderància i el
prestatari que és qui es troba en una situació més dèbil i, per
tant, moltes vegades ha d’acceptar allò que el prestador li
imposa. El que està clar és que també per part de la Unió
Europea veiem com s’estableixen normes, com és la directiva
que pos aquí a la proposició no de llei, per protegir el
prestatari i fer que no tingui situacions o clàusules que es
puguin considerar una mica abusives o que li facin perdre la
seva situació.

Concretament es tramita ara en el Congrés dels Diputats
la Llei de crèdits de préstecs hipotecaris i per això, a través
del Col·legi de Mediadors d’Assegurances, em van fer arribar
aquesta proposta que és la proposta de modificar aquest
projecte de llei que es tramita en el Congrés dels Diputats, per
poder facilitar determinades situacions als prestatataris.
Perquè concretament el que ens interessa d’aquesta PNL és el
que es reflecteix a l’article 15 d’aquest projecte de llei que és
quan es vincula la concessió del préstec a altres coses, quan la
concessió del préstec hipotecari es vincula a altres
operacions, com són la contractació d’assegurances

complementàries, o bé assegurances del bé que s’hipoteca,
contra danys o possibles desperfectes que s’hi puguin
cometre, o assegurances per poder garantir el pagament del
préstec hipotecari, per part del que demana el préstec o bé els
seus familiars fins el segon de consanguinitat o afinitat.

Per tant, nosaltres el que fem en aquesta proposició no de
llei és plantejar la possibilitat de, tal com posa aquí, que no es
creï la vinculació entre la concessió i el crèdit amb
l’acceptació de determinats productes financers o de
determinats productes d’assegurances. I que es puguin
presentar per part del prestatari diferents possibilitats per
poder-se acollir a diferents opcions. És a dir, no haver d’agafar
el que el prestador li ofereix, sinó que pot triar entre el que el
mercat li ofereix, que li pot resultar més avantatjós. 

Per tant, és el que exposem en els apartats 1 i 2 de la
proposició no de llei, que és assegurar que acceptin pòlisses
alternatives a les ofertes pel prestador, per poder optar al que
el mercat pugui tenir. I que el prestador no cobrarà comissions
per analitzar aquestes pòlisses.

També hi ha un altre  aspecte que nosaltres hem volgut
incloure a l’apartat 3 de l PNL i és que moltes vegades
aquestes assegurances s’obliguen a contractar de manera
global o de manera..., mentre duri tot el temps del préstec
hipotecari. Nosaltres el que proposam és deslligar aquesta
connexió perquè puguin ser de caràcter anual renovable i es
puguin adaptar, perquè si no el que fa és que el prestatari ha de
contractar una pòlissa per 15-20 anys, d’una cosa que tal
vegada després pot amortitzar prèviament, poden canviar les
circumstàncies del mercat i poder aconseguir situacions més
avantatjoses que ja no podien. Per això hem posat aquest
tercer.

I finalment el punt quart de la PNL, el que demanam és que
si es presenten aquestes sol·licituds de pòlisses alternatives,
que no empitjorin les condicions del préstec, perquè si no
estaria vinculat i això ho prohibeix expressament la llei,
malgrat que després digui que es podran desvincular.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula el Sr. Tadeo, per un
temps de deu minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
A nosaltres aquesta proposició no de llei ens crea una sèrie
de..., per part veiem alguna incongruència i també..., que en
aquests moments com ha dit bé el portaveu i ja li he manifestat
abans de començar aquesta comissió , instar el Govern de
l’Estat quan aquesta llei ja es troba, aquest projecte de llei es
troba en tramitació parlamentària, a més crec que el febrer o
el març hi va haver el debat de les esmenes a la totalitat, que
no va prosperar i segueix a la comissió del Congrés dels
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Diputats d’Economia, Indústria i Competitivitat; és a dir que
s’ha d’acabar de tramitar, no sé si instar el Govern de l’Estat
a fer modificacions, no sé ni tan sols si el Govern de l’Estat
els pot fer en aquest procediment que està aquesta llei. I no és
que no estiguem d’acord amb el que exposen els quatre punts
d’aquesta proposició no de llei, jo entenc que el que demana
aquí el Grup Socialista també ho deu haver presentat en el
Congrés de Diputats en forma d’esmenes parcials a aquest
projecte de llei.

És més, les paraules que ha dit e l Sr. Portaveu del Grup
Parlamentari Socialista, ho diu també a la pròpia exposició de
motius, perquè diu en el tercer paràgraf, diu: “en aquest
projecte de llei, en el seu article 15 s’estableixen les
condicions de la contractació de les diferents assegurances
per donar cobertura a possibles incidències durant la vida del
préstec hipotecari”. En aquest article estableix la prohibició
de la venda vinculada entre diferents productes de crèdit
hipotecari i assegurances de diferents tipus. I així podríem
argumentar el mateix amb un altre paràgraf que més o manco
ve a dir el mateix.

Per tant, nosaltres creiem que hi ha el debat, aquest debat
és en el Congrés, no creiem que sigui probablement en aquest
moment procedimental que està de tramitació en el Congrés
dels Diputats, on els grups parlamentaris d’allà que tenen
representació en el Congrés dels Diputats són els que tenen la
facultat per modificar aquesta llei via esmenes, via esmenes in
voce, o com trobin oportú, no crec que sigui ara l’Estat, un
cop ha passat i està en la tramitació parlamentària, que ja s’han
vist les esmenes a totalitat que no van prosperar i es continua
amb el debat, creiem que són en aquest cas, si no han presentat
esmenes parcials per fer aquestes modificacions, o per
assegurar, com diu el primer punt, demanar que el Govern faci
modificacions per assegurar que a la constitució de préstecs
hipotecaris s’acceptin les pòlisses alternatives. Crec que açò
no és el Govern de l’Estat que ho ha de fer en aquests
moments, sinó que la llei es troba en un procediment de
tramitació parlamentària i crec que són els distints grups
parlamentaris, si no hi hagués esmenes en aquest sentit, o sé,
sempre hi cabrà poder fer esmenes in  voce  per donar més
garanties a allò que es va voler pretendre precisament en el
propi article 15 d’aquest projecte de llei que es tramita. 

Conseqüentment, atesa aquesta incongruència, que creiem
que en el moment que es troba aquest procediment
parlamentari en el Congrés dels Diputats que es troba aquesta
llei, farem una abstenció.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. No sé si hem de demanar a
aquest govern de l’Estat que faci això perquè crec que li
queden dos dies, un dia, però bé, crec que està bé que el
Parlament de les Illes Balears es pronuncií sobre aquest tema

i és que hi ha hagut una sèrie d’abusos durant la crisi per...
mitjançant determinades normatives que han deixat campar els
bancs que crec que s’han de denunciar i aquests bancs,
mentre... tenien rescats públics i es feia intervencionisme,
aquí sí, en aquests bancs, idò posaven en marxa tota una sèrie
de mesures que anaven contra el dret europeu, i així ho han dit
diverses sentències.

Crec que aquest tractament mercantil de l’habitatge que
s’ha fet al Govern espanyol i aquesta manca de planificació ha
provocat molt de sofriment a les persones i també ha provocat
que el crèdit immobiliari que és un element central en l’accés
a l’habitatge, idò s’hagi vist subjecte a determinats abusos per
part del prestador.

Aquesta relació de poder a què ha fer menció el portaveu
del Partit Socialista, idò ha estat una relació de poder
totalment desequilibrada i si ja hi havia un desequilibri
fonamental en aquesta relació entre prestador i prestatari,
doncs aquestes mesures en què s’ofereix una hipoteca a canvi
també de contractar altres serveis, altres productes, idò aquest
desequilibri s’ha vist augmentat evidentment.

Per això crec que la Llei reguladora de contractes del
crèdit hipotecari hauria de procurar que aquest accés al crèdit
sigui segur i accessible per a gent, per a moltíssima de gent
que ho necessita perquè l’habitatge és una necessitat bàsica.

Per tant, estam totalment d’acord amb aquesta proposta.
Denunciam una altra vegada la vulneració de drets que ha fet
el Govern de l’Estat espanyol en aquesta matèria, en matèria
d’habitatge en incomplir la normativa espanyola, en incomplir
la normativa europea. I expressam que no només són
necessaris aquests canvis, sinó que és necessària tota una llei
alternativa en matèria d’habitatge que acabi amb els problemes
que tenen les majories socials al nostre país, que posi límits
als bancs, que posi límits als fons voltor, que accepti d’una
vegada per totes la dació en pagament i  que no es puguin
produir desnonaments sense alternativa d’habitatge.

Són mesures que nosaltres vàrem proposar al Congrés dels
Diputats a la nostra llei alternativa i per tant, creiem que és
d’extrema necessitat i esperam que tot això es posi en marxa
el divendres... que hi haurà les bases perquè tot això pugui
succeir d’aquí a poc.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus, per un temps de deu minuts.

EL SR. REUS I DARDER:

Gràcies, president. A MÉS per Mallorca estam d’acord
amb el fons de la qüestió, tenim dubtes quant a les formes, pel
que ha exposat també el portaveu del Partit Popular, perquè es
tracta d’un projecte de llei, i aquest projecte de llei està en
tramitació a la comissió de... crec que d’Economia del
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Congrés dels Diputats i, per tant, no tenim clara la
competència, en tot cas, amb el fons, sí que hi estam d’acord,
hi votarem a favor.

I de fet, tant el primer punt com el segon punt com el quart
punt ja estan recollits al projecte de llei, concretament al
punt... a l’article 15, apartat 4. 

El projecte de llei, a no ser que s’hagi modificat en
comissió, preveu que s’hagin d’acceptar pòlisses alternatives
a les ofertes per l’entitat prestadora; preveu que no es pugui
cobrar cap tipus de comissió per a l’anàlisi de les pòlisses
alternatives i preveu que les condicions que s’ofereixin no
siguin pitjors perquè s’emprin aquestes pòlisses, assegurances
alternatives.

El que no preveu és el que diu el punt 3, que és caràcter
anual i renovable. Crec que és, aquesta regulació, necessària,
al final ve per una directiva europea. Per una banda, des del
punt de vista de... protecció al consumidor, vull dir, quan es
firma una hipoteca el banc pot imposar la condició que es faci
una assegurança de vida, pot imposar la condició que
l’habitatge sigui assegurat, però no imposar que aquesta
assegurança s’hagi de fer amb les entitats que el banc digui,
sinó que el consumidor tengui la llibertat de comparar preus
i, d’acord amb les característiques de l’assegurança que se li
exigeix, cercar al mercat altres possibilitats. 

Això, des del punt de vista del consumidor, és millor i
entenem que també és per un tema de competència... també
que Europa preveu en aquest sentit, per un tema de
competència entre les diferents entitats per evitar que les
entitats prestadores se n’aprofitin i entrin i trepitgin el terreny
a les entitats asseguradores.

En tot cas, com ja deia, amb el fons hi estam d’acord i
votarem a favor de la proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi
PROPOSTA PER LES ILLES..., no hi són. Pel Grup
Parlamentari MÉS per Menorca té la paraula el Sr. Castells,
per un temps de deu minuts.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Moltes gràcies, Sr. President. El nostre grup també està
d’acord amb el fons de la proposició i de fet aprofito per
recordar que fa poc més d’un any, el 28 de febrer de 2017 vam
aprovar una proposició no de llei, també en aquesta comissió,
presentada en aquest cas pel Grup de Ciudadanos en què
instàvem bàsicament que es produís la transposició de la
directiva, que és el que es fa ara amb aquest projecte de llei.

Allà ja ens vam fer ressò d’aquest problemàtica, es va
aprovar per unanimitat, tots els grups vàrem estar-hi a favor i
per tant, des d’aquest punt de vista... des del punt de vista de
manifestar l’opinió del Parlament sobre aquest tema la
proposició no de llei em sembla redundant. De totes maneres,

escolti, vull dir..., si em de votar tres o quatre vegades a favor
d’això..., total, hem votat cinquanta vegades a favor del fet que
es derogui la reforma laboral, però bé, si en votem dues o tres
a favor d’això tampoc no passarà res.

Jo sí que veig realment un problema tècnic important i
gairebé diré que insalvable, perquè evidentment votar el paper
ho aguanta tot i votar, podem votar-hi a favor; ara, si hi ha un
projecte de llei que està en marxa, instar el Govern no té cap
sentit, hi ha govern, o sigui... 

Jo ja m’imagino on guarda el Govern les proposicions no
de llei que rep dels diferents parlaments autonòmics i  dels
8.000 ajuntaments d’Espanya, però m’imagino que en aquest
cas encara deu tenir un altre calaix més especial que és... les
proposicions improcedents perquè, és clar, e l Govern ens
dirà: “escolti, però si això ja ho està discutint el Parlament, jo
què puc fer?”

Aquí qui té  coses a fer són els grups parlamentaris. Per
tant, jo aquí crec que són els grups parlamentaris que tenen
representació al Congrés i al Senat els que haurien d’aplicar-
se en aquest tema i crec que d’alguna manera també s’està
enganant als que ens han demanat que presentem aquesta
iniciativa perquè el que se’ls hauria d’haver dit és: no us
preocupeu, el nostre grup a Madrid presentarà una esmena.

Crec que de vegades fem fum de formatjades, que es diu a
Menorca, vull dir, fem... fum, abans he tingut una petita
discussió sobre aquest tema amb el Sr. Borràs, parlàvem de
l’epidermis, no?, de les propostes epidèrmiques, i ell em deia:
escolti, com que ningú no presenta res; bé, és que no tenim
obligació de presentar PNL, és a dir, si no hi ha PNL els
diputats ens dedicarem a altres coses.

Aleshores, jo..., i perdó, potser és perquè som un grup petit
i ho dic amb tot el respecte  per als (...) de les PNL, però crec
que seria més encertat concentrar e ls  nostres esforços a
accions que realment tenguin poder transformador i crec que
en aquest cas una esmena a aquesta llei per part dels grups que
tenen l’oportunitat de fer-ho, el PP, Podem, Ciutadans, el
PSOE, seria molt més útil que... dedicar el nostre temps aquí,
que al final és fum de formatjades, és una cosa que no va
enlloc.

Tot i així, com els he dit, si he votat 25 vegades perquè es
derogui la reforma laboral no em caurà cap anell per votar a
favor d’això. Ara, crec que la proposició és incorrecte, instar
el Govern de l’Estat en un tema que està en mans del poder
legislatiu em sembla un error de concepte... bé, que
desacredita d’alguna manera la proposició.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Mixt, té la
paraula el Sr. Pericay, per un temps de deu minuts.
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EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats. Bé,
com acaba de recordar el diputat Castells, efectivament, fa
cosa d’un any, un poc més d’un any vàrem presentar nosaltres
una proposició no de llei que anava en aquest mateix sentit,
que va ser en aquesta mateixa comissió, que va ser aprovada i
és vera que això, de qualque manera, el que fa és desenvolupar,
però que té un problema, que també s’ha repetit aquí, que és un
problema de desfasament no diré horari, però desfasament de
calendari, com a mínim, no?

Ha arribat a un moment que el Govern de l’Estat
difícilment, i no ho dic pel que s’està discutint avui en el
Govern... en el Congrés dels Diputats avui i demà, sinó que ho
dic ja simplement per la pròpia mecànica que hi ha hagut,
doncs, evidentment difícilment el que aquí puguem acordar o
puguem demanar o puguem d’alguna manera instar, per molt
just, per molt necessari, per molt raonable que sigui el que
conté aquesta proposició no de llei, perquè això és una cosa
que jo crec que ningú no ho dubte, aquesta voluntat de protegir
el ciutadà davant dels abusos de les entitats bancàries, aquesta
idea de fer valer realment l’existència del lliure mercat, és a
dir, tot el que hi ha darrere d’aquesta proposició no de llei, jo
també em deman si, efectivament, a pesar de l’acord amb el
fons, això té molt de sentit.

Jo no sé si el que proposava el diputat Tadeo de modificar
in voce el mateix text podria tenir alguna solució o podria
representar alguna solució. Per tant, nosaltres hi estam a favor,
evidentment, però ens demanam si realment servirà de gaire.

Res més. Moltes gràcies. 

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Té la paraula per contradiccions el
grup proposant, Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Jo, bé, sols volia dir dues coses.
Primer, bé, crec que el fons de la PNL és el que hem de mirar
aquí i  després una altra cosa és la situació en què es
desenvolupa. Nosaltres podem fer PNL, ja dic, aquí cada grup
fa les PNL que considera oportunes i crec que totes tenen el
dret de considerar-se o no?, i ja està, res més.

Després respecte de si s’insta l’Estat o s’insta les altres
instàncies també he de dir que malgrat poder fer les
aportacions que considerem oportunes de cada grup als
nostres grups parlamentaris que estiguin en el Congrés perquè
facin les esmenes que siguin necessàries, crec que està bé que
des d’aquest parlament s’insti el Govern que sigui conscient
que existeix aquesta demanda per part de la societat, que
després el Govern ho posi a un calaix o no o les tiri, això ja
depèn del Govern i depèn de la situació de cadascú. 

Per tant, crec que la PNL quan es va plantejar, també cal
dir que el temps parlamentari va canviant i quan presentes unes

coses en el Parlament després es modifica, però quan es va
plantejar tenia tot el sentit de poder modificar una cosa que
encara s’és a temps de modificar, sigui bé a través del Govern
o bé a través de les esmenes que estiguin segurs que es
demanarà que es facin a través dels grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats.

Res més. Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Passam a la votació de la
Proposició no de llei RGE núm. 3657/18. 

Vots a favor?

Vots en contra?

Abstencions?

EL SR. SECRETARI:

8 vots a favor; 4 abstencions.

EL SR. PRESIDENT:

En conseqüència, queda aprovada la Proposició no de llei
RGE núm. 3657/18, presentada pel Grup Socialista, relativa a
modificació de la Llei de contractació de crèdits
immobiliaris.

II. Adopció d’acord respecte de la sol·licitud de
compareixença RGE núm. 4412/18, presentada pel Grup
Parlamentari Mixt, del conseller de Treball, Comerç i
Indústria, per informar sobre la situació de l’estat de
comptes relati us als cursos de formació ocupacional a
Eivissa i l’estat de comptes de la gestió que ha realitzat el
Servei d’Ocupació de les Illes Balears dels fons
estructurals i  d’inversió europeus.

A continuació  passam al segon punt de l’ordre del dia
d’adopció d’acord respecte de la sol·licitud de compareixença
RGE núm. 4412/18, presentada pel Grup Parlamentari Mixt,
del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per informar
sobre la situació de l’estat de comptes relatius als cursos de
formació ocupacional a Eivissa i l’estat de comptes de la
gestió que ha realitzat el Servei d’Ocupació de les Illes
Balears dels fons estructurals i d’inversió europeus.

Per defensar-la té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Pericay del
Grup Parlamentari Mixt, per un temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Moltes gràcies, de nou, Sr. President, senyores i senyores
diputats. Sí, nosaltres demanam aquesta compareixença per
dues raons, que són les exposades a la proposició, diguem, que
hem presentat, no?, a aquesta sol·licitud. Primer, perquè arran
del cas recent de l’extinent batle de l’Ajuntament d’Eivissa, el
Sr. Alfonso Molina, que va ser, en fi, de tothom conegut a
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través dels mitjans i que, en síntesi, per recordar de què es
tracta, ha consistit bàsicament en un informe del SOIB que
s’ha fet públic, i del qual hem tengut coneixement, que se li
sol·licitava la devolució de més de 27.000 euros obtinguts a
través d’uns cursos de formació, quan ell tenia una empresa
que es dedicava a això a l’any 2010, i obtinguts a través d’una
sèrie d’irregularitats, de fraus, que aquesta empresa hauria
comès, com a mínim, segons aquest informe. 

Això, que va merèixer una pregunta del diputat Jerez a un
pregunta de control al Parlament, pregunta que va ser
contestada pel conseller Negueruela, nosaltres consideram
que aquesta resposta va ser una resposta insuficient, per una
banda, ens agradaria que el conseller ens pogués donar més
detall sobre això, entre altres coses per posar una simple... una
simple pregunta, no?: per què un expedient sobre realment una
cosa que ha passat l’any 2010, eh!, s’obre... idò, com a mínim
si no s’obre es fa públic l’any 2018. 

En aquest sentit, la segona part de l’argumentació d’aquesta
sol·licitud de compareixença va més enllà, és a dir, hem
tengut, to thom sap, per ventura en aquesta darrera dècada,
aproximadament des de l’any 2007, per dir-ho així, per ser
exactes, és a dir, les legislatures, les dues legislatures
anteriors, una sèrie de casos que han estat relacionats tots amb
els cursos de formació en què hi ha hagut, diguem-ho així, un
frau si no generalitzat prou considerable en aquests cursos,
frau que ha afectat empreses, sindicats i que, com hem vist en
el cas aquest recent d’Eivissa, hi ha, evidentment, hi ha hagut
elements suficients per considerar que uns determinats
doblers, doblers públics, han estat desviats, han estat mal
usats, com a mínim, i dels quals no n’hem tengut, per part de
cap govern que ens ha precedit, diguem, una explicació, és a
dir, no hi ha hagut una justificació sobre, per una banda,
primer, quin és l’estat de la qüestió?; és una cosa que ens
agradaria saber: si encara hi ha expedients en marxa, si encara
tenim quantitats que no han estat justificades o que no han
pogut ser justificades. 

També ens agradaria saber de quant de doblers estam
parlant en total, és a dir, quant de doblers realment s’ha
dilapidat des de l’any 2007?

I si queden, per exemple, expedients, expedients oberts,
expedients en marxa. I, òbviament, quines mesures s’han pres
o quines mesures es fa compte prendre en relació amb tots
aquests casos.

Creiem que no hi ha hagut respecte d’això, per part
d’aquest Govern, que evidentment no és responsable del que
aquí demanam, però sí que l’actual Govern sigui responsable
com a mínim d’haver canviat radicalment aquest sistema de
concessió d’ajudes i també de tenir ara la potestat, com
acabam de veure en el cas d’Eivissa, d’obrir expedients a
través del SOIB i de reclamar uns determinats doblers que han
estat malversats.

Per tant, per tot això creiem que pot ser útil que el
conseller comparegui, que el conseller expliqui o pugui
respondre damunt totes aquestes qüestions, o com a mínim

respecte aquelles que tingui potestat per fer-ho. I com que, a
més a més, sabem de la predisposició del conseller
Negueruela a venir aquí motu proprio, o a instància d’altres
grups a explicar el que hagi d’explicar, bé, no tenim cap dubte
que per part seva no hi haurà una oposició a comparèixer.

I d’aquí la nostra sol·licitud. Res més, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Pericay. Torn de fixació de posicions. Pel
Grup Parlamentari Popular té la paraula Sr. Tadeo, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. TADEO I FLORIT:

Moltes gràcies, Sr. President, senyores i senyors diputats.
Pels fets succeïts en el seu moment, que és cert que nosaltres
vam demanar, vam fer una pregunta a un plenari i el conseller
va donar resposta, però bé, fets que al final són greus i així ho
ressalta també l’informe de la pròpia conselleria i amb
l’exposició que ha fet el Sr. Pericay, doncs votarem a favor
d’aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Tadeo. Pel Grup Parlamentari Podem Illes
Balears té la paraula el Sr. Saura.

EL SR. SAURA I LEÓN:

Moltes gràcies, Sr. President. Votarem també a favor
d’aquesta compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Saura. Pel Grup Parlamentari MÉS per
Mallorca té la paraula el Sr. Reus.

EL SR. REUS I DARDER:

Sí, gràcies President. Nosaltres també votarem a favor de
la proposta de sol·licitud de compareixença. Ens sembla bé
que el conseller ens expliqui quin procediment es segueix i
com s’examinen les justificacions que s’han fet i els
expedients que s’obrin, etc.

Jo crec que s’ha d’anar alerta amb el llenguatge, he de dir
que..., no conec a fons el tema, però parlar de malversació, jo
crec que amb les subvencions, es concedeixen subvencions i
quan aquestes no es justifiquen s’exigeix el retorn i aquests es
retornen. Parlar de malversació me pareix un poc agosarat. En
tot cas, entenc que no s’hauria justificat prou una subvenció i
aquesta per tant, s’ha de tornar.

El que m’ha sorprès un poc de la intervenció del Sr.
Pericay, és llançar aquesta sospita generalitzada sobre les
empreses que gestionen cursos de formació, quan, davant el
model de cursos públics o cursos privats, la seva formació
aposta sempre per destinar recursos als cursos privats, enlloc

 



ECONOMIA / Núm. 42 / 31 de maig de 2018 599

d’organitzar cursos públics. I després llança aquesta sospita
generalitzada sobre les empreses que organitzen cursos.

En tot cas, com ja he dit, nosaltres votarem a favor de la
proposta.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Reus. Pel Grup Parlamentari El Pi no hi ha
intervencions. I pel Grup Parlamentari MÉS per Menorca Sr.
Castells té la paraula.

EL SR. CASTELLS I BARÓ:

Gràcies, Sr. President. Nosaltres també estem a favor de
la compareixença, pens tal vegada que el segon punt és un poc
massa ambiciós, perquè demanam comptes d’una dècada,
aleshores això tal vegada hauria de ser mereixedor d’una
aproximació més tècnica. Vull dir que és una quantitat molt
gran de diners durant molt de temps i, per tant, em sembla que
serà difícil fer-se una idea, però a mi em sembla bé que el
conseller doni les explicacions que trobi oportunes.

Gràcies, Sr. President.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Castells. Pel Grup Parlamentari Socialista té
la paraula el Sr. Casanova, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CASANOVA I PEIRO:

Gràcies, Sr. President. Bé, nosaltres des del Grup
Parlamentari Socialista no tenim cap inconvenient que vengui
el Sr. Negueruela aquí a donar les explicacions que consideri
necessaris, ho ha fet altres vegades i aquí es ve a donar
explicacions.

Sí que li volia fer la mateixa reflexió. És a dir, crec que el
plantejament..., aquesta dèria que s’han desviat fons. No,
parlam, si coneix el procediment, parlam d’una bestreta i el
retorn de sous d’una bestreta per fer uns cursos, res més. De
tota manera també he de dir que aquesta situació, aquest cas
concretament que ara està pendent de presentació de recursos,
de judicialització. Per tant, hi ha tot un recorregut.

Però de totes maneres consideram que és aquí on el Sr.
Negueruela ha de donar les explicacions i no ens oposarem a
què vengui i que expliqui absolutament tot el que hagi
d’explicar.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Gràcies, Sr. Casanova. Després de totes les intervencions,
puc entendre que hi ha unanimitat a l’hora de demanar la
compareixença del Sr. Negueruela?

Idò així queda aprovada per unanimitat la compareixença
del conseller de Treball, Comerç i Indústria, per informar
sobre la situació de l’estat de comptes relatius a cursos de
formació ocupacional a Eivissa i l’estat de comptes de la
gestió que ha realitzat el Servei d’Ocupació de les Illes
Balears dels fons estructurals i d’inversió europeus.

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

Que ens vegem en el (...)
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