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EL SR. PRESIDENT:

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

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Sí, per part de Podem Illes Balears, Laura Camargo
substitueix Carlos Saura.

Compareixença de la consellera d'Hisenda i
Administracions Públiques, sol·licitada mitjançant l'escrit
RGE núm. 4190/17, del Grup Parlamentari Popular, per tal
d'informar sobre l'absorció de BMN per part de Bankia.

EL SR. PRESIDENT:

Passam al debat de l’ordre del dia d’avui que consisteix en
la compareixença de la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, sol·licitada mitjançant l’escrit RGE núm. 4190/17,
del Grup Parlamentari Popular, per tal d’informar sobre
l’absorció de BMN per part de Bankia. 

Assisteix la consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques, Sra. Catalina Cladera i Crespí, acompanyada del Sr.
José Luís Gil i Martín, director general de Tresor, Política
Financera i Patrimoni; de la Sra. Xesca Carreras i Fiol, cap de
gabinet de la conselleria; del Sr. Albert Travesset i Campañà,
responsable de comunicació; del Sr. Juli Dalmau de Mata,
assessor del gabinet, i de la Sra. Begoña Morey i Aguirre,
secretària general. 

Té la paraula la Sra. Consellera d’Hisenda i
Administracions Públiques per tal de fer l’exposició oral, sense
limit de temps.

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Gràcies, Sr. President, bones tardes a tots, senyors i
senyores diputats. Es recapta el punt de vista del Govern sobre
el procés de fusió anunciat i previst entre dues entitats
financeres, Bankia i Banc Mare Nostrum, BMN, i les
conseqüències del fet sobre l’economia i el nostre sistema
financer. Com és evident, aquesta consellera es troba a total
disposició del Parlament i els aportaré algunes dades i punt de
vista sobre la situació.

Com a punt previ, els vull deixar clar que el Govern no té
la capacitat legal de participació dins el procés de fusió de dues
entitats financeres, tant l’Estatut com els desenvolupaments
legislatius realitzats en matèria de política financera limiten la
competència del Govern de les Illes Balears i, en concret, de la
Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques, a les caixes
d’estalvi establertes dins la comunitat. 

La normativa autonòmica d’aplicació és el Decret 6/1984,
sobre règim de dependència orgànica i funcional de les caixes
d’estalvi de la comunitat autònoma; el Decret 43/1986, relatiu
a caixes d’estalvi o òrgans rectors i controls de gestió, tots dos
modificats pel Decret 42/2001, i el Decret 42/2003, de

modificació del 92/1989, de regulació d’òrgans rectors de les
caixes d’estalvi amb domicili social a les Illes Balears i de
regulació de l’obra social de caixes d’estalvi que operen a les
Illes Balears. 

Com és obvi, cap de les dues entitats financeres, que són a
l’anunciat de la petició d’aquesta compareixença, responen al
perfil de caixes d’estalvi, són dues societats mercantils
bancàries participades per accionistes dins de les quals s’ha
diluït la participació d’antigues caixes d’estalvis, com són
Bancaja i Caja Madrid en el cas de Bankia i Caja Múrcia, Caja
Granada i Sa Nostra en el cas de BMN. Per tant, com a punt
d’inici d’aquesta compareixença, el Govern no té ni pot tenir
cap paper legal dins el procés de fusió entre Bankia i BMN. 

Dit això, però, és evident que el Govern ha manifestat la
seva preocupació per les conseqüències que es poden derivar
d’aquest procés de fusió. D’una banda, volem que el servei
bancari que reben els ciutadans de Balears no es vegi perjudicat
en cap cas. BMN gairebé capitalitza el 20% del negoci bancari
minorista a les Illes. Per tant, per evitar el risc que els ciutadans
de moltes àrees de les Illes quedin en situació d’exclusió
bancària exigim que no es tanquin més oficines. I d’altra banda,
la preocupació del Govern també s’ha de dirigir cap als
treballadors, tant de BMN com de Bankia, amb plantilles
actuals a Balears de prop de mil professionals conjuntament. 

La plantilla de BMN a Balears ja ha patit els rigors de la
integració dins l’entitat bancària en forma de jubilacions i
baixes anticipades en els darrers cinc anys. Els ajustos s’han fet
per adaptar-se a les noves circumstàncies d’una entitat
fusionada i que creim que no ha de seguir patint les retallades.
Per tot això, la nostra primera valoració davant l’anunci de
fusió va ser que es tracta d’una sortida vàlida si es tenen en
compte aquests dos condicionants: que no es perdin llocs de
feina en el procés i que no es perdi l’actual capil·laritat que
proporciona la xarxa d’oficines que sumen les 21 de Bankia i
les 177 de BMN a les quatre illes. 

En definitiva, és la vinculació de BMN a Balears la que
evita l’exclusió bancària dels ciutadans a moltes de les
localitats de les Illes Balears i poder preservar aquest fet és
molt important.

Els actuals operatius de Bankia i de BMN poden ser
complementaris perquè Bankia és una entitat gran, però que no
disposa a Balears de xarxa d’oficines i de professionals que sí
té BMN Sa Nostra.

En el procés de fusió anunciat entre les entitats també hi
pesa que es tracta de dues societats bancàries amb major capital
públic de titularitat del FROB, el Fons de Reestructuració
d’Ordenació Bancària, que depèn del Ministeri d’Economia. La
participació és accionarial, del FROB a Bankia i a BMN és
similar, proporcionalment segons la mida de cada societat al
voltant d’un 65%.

El capital públic que s’ha abocat per al rescat de les dues
entitats suma 24.000 milions d’euros, i això són 22.424 milions
per a Bankia, on han estat aportats a Bankia, i 1.645 milions a
BMN, o per a BMN. 

 

http://web.parlamentib.es/webgtp/scripts/Unregentn.asp?CFNumReg=201704190
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El FROB és una entitat de dret públic amb personalitat
jurídica pròpia que té per objecte executar les mesures de
resolució en entitats de crèdit i empreses de servei d’inversió.
Està regulat per la Llei 11/2015, de 18 de juny, i és el FROB
que va canalitzar aquestes ajudes de 24.000 milions d’euros,
destinades a Bankia i a BMN, amb l’objectiu de regular i
normalitzar el funcionament del sector financer espanyol,
d’acord amb les exigències de solvència i capitalització de la
Unió Europea. En virtut de la participació que ostenta dins els
consells d’administració respectius executa les disposicions de
mecanisme únic de resolució que exigeix la Unió Europea. 

Així, el passat 15 de març, aquest organisme va concloure
que la integració de Bankia i BMN és l’estratègia més
adequada per optimitzar la recuperació de les ajudes públiques.
Així ho ha comunicat a les entitats perquè aquestes iniciïn les
actuacions que corresponguin en el marc de gestió i
competència dels seus òrgans de govern i amb respecte a la
normativa nacional i comunitària aplicable. En fase posterior,
es procedirà a la desinversió de l’aportació realitzada,
mitjançant la col·locació de paquets accionarials derivats de la
seva participació a les entitats. Actualment el termini és el
desembre del 2019.

Només els recursos públics usats per al rescat de les dues
entitats suposen el 40% del total que s’ha destinat al rescat de
diverses financeres a tot l’Estat. El darrer informe del Tribunal
de Comptes xifra en 60.718 milions d’euros el cost acumulat de
recursos públics que s’han fet servir en els processos de
reestructuració d’entitats bancàries a l’Estat.

El FROB pretén simplificar les seves participacions
accionarials i que això li pugui atorgar algun estalvi operatiu i
un augment de la valoració dels actius prèviament a la seva
reprivatització. Aquest ha estat el gran motor que ha propiciat
aquesta gran o aquesta operació de fusió que avui aquí
comentam.  

Més enllà de les consideracions de l’operació, el
manteniment de la xarxa d’oficines i dels treballadors que
actualment hi fan feina són els dos objectius que s’han
d’aconseguir preservar al màxim en aquest procés. Aquesta
voluntat del Govern l’hem feta arribar a diferents instàncies en
el decurs dels darrers dies, el passat 21 de març aquesta
consellera va demanar una reunió amb el ministre competent en
la matèria, Luís De Guindos, per tractar la qüestió. La setmana
passada, el 17 d’abril, vàrem rebre resposta a través d’un
correu electrònic en el qual el ministre declinava la reunió i
descarregava aquesta responsabilitat sobre la Secretaria d’Estat
d’Economia i Suport a l’Empresa, la Sra. Irene Garrido
Valenzuela. Posats en contacte amb el gabinet de la Secretaria
d’Estat estam a l’espera que ens pugin confirmar data d’una
propera reunió. 

Com ja he dit, el FROB depèn directament del Ministeri
d’Economia i la nostra intenció és rebre informació directa del
Govern de l’Estat sobre una qüestió que afecta de manera
directa el servei de banca que reben un bon nombre de
ciutadans a les Illes Balears. 

Però un mes després d’haver-ho demanat oficialment, i
després que un ministre de l’Estat hagi rebutjat expressament

reunir-se amb una consellera del Govern de les Illes Balears,
encara no tenim data oficial per a la trobada. 

En aquest punt, també em vull referir a la molt discutible
reforma laboral que va aprovar el Govern de Rajoy l’any 2012.
Aquesta modificació legislativa va eliminar la sol·licitud
d’autorització prèvia per a les empreses de l’àmbit de la
comunitat autònoma amb intenció de presentar un expedient de
regulació d’ocupació. Des del 2012 s’ha eliminat aquest control
previ, que estava en mans de les direccions generals de Treball
dels govern autonòmics en cas d’ERO, un fet que suposa una
greu desprotecció per als treballadors de les Illes Balears. 

Ara, en cas d’ERO sense acord, els treballadors afectats
només poden acudir a la instància judicial corresponent. Un
nou exemple de la desregulació en matèria laboral que ha
propiciat el Partit Popular i que en el cas que ens ocupa
contribueix a llevar pes al paper del Govern en la mediació i
possible resolució de situacions com aquest anunci de fusió
bancària entre BMN i Bankia. 

D’altra banda, durant aquest mes m’he pogut reunir amb els
representants corporatius de Bankia i també el Govern ha
mantingut contactes amb la Direcció Territorial de BMN, dels
quals he obtingut esperit de col·laboració i compromís
d’informació a les diferents fases del procés. El Govern té tota
la legitimitat per exposar les línies vermelles que han de quedar
salvades en aquest procés de fusió, si l’Estat ha invertit 24.000
milions d’euros de fons públics a BMN i a Bankia almenys hem
de poder exigir que no segueixin destruint llocs de feina a les
Illes Balears, perquè en el cas de BMN que tots coneixem o
que coneixem de més a prop no partim de zero.

Aquest banc es va crear legalment el juny de 2010 després
de l’aprovació d’un procés de fusió freda, ordenat per un
Sistema Institucional de Protecció, SIP, anomenat SIP. La fusió
inicial entre Sa Nostra, Caja Murcia, Caja Granada i Caixa
Penedés comptava amb 1.700 oficines i 9.078 empleats, 1.400
dels quals destinats a Balears. En funció dels seus actius
l’entitat dominant dins BMN fou Caja Murcia amb l’equivalent
del 41% de la participació accionarial; Granada es va quedar
amb un 18%, Sa Nostra amb un 13% i Penedés amb un 28%.

El mateix setembre de 2010 es produeix el primer expedient
de regulació d’ocupació i s’extingeixen 1.049 contractes, 239
dels quals eren de Sa Nostra.

El maig del 2012 s’arriba a l’acord per fer un segon ERO a
BMN on s’acorden 250 baixes incentivades, 150 suspensions
de contracte per sis mesos, 800 suspensions de tres mesos l’any
i s’acorda una reducció salarial.

Un any després, a l’any 2013, es produeix la venda de 450
oficines de BMN situades a Catalunya i Aragó, fet que
comporta la sortida d’altres 2.000 treballadors; paral·lelament
es negocia la sortida d’altres 900 treballadors i se segueixen
retallant salaris i adoptant altres mesures de reducció de
jornada.

Durant els mesos de març i abril del 2014 es produeix la
sortida d’altres 50 treballadors en un procediment polèmic
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d’externalització i d’altres 50 que són acomiadats amb baixes
incentivades.

El setembre del 2015 es produeix la venda de les 18
oficines d’Albacete i Cuenca a Global Caja, el que suposa la
reducció d’uns 68 treballadors més.

I el desembre del 2015 hi ha un acord d’excedències
voluntàries per als treballadors nascuts l’any 1960 que s’amplia
als nascuts al 1961 que propicia la sortida d’altres 207
treballadors amb excedència fins que arribin als 65 anys.

Segons el darrer cens de què disposa l’empresa BMN, a
BMN hi fan feina actualment 4.132 treballadors dels 9.078 que
tenia a l’any 2010.

Descomptats els efectes de les sortides laborals per la venda
d’oficines a altres entitats el descens de la plantilla de BMN ha
estat superior al 40% i actualment, ara, en aquest moment a
Balears BMN disposa de 881 treballadors i el nombre
d’oficines a tot l’Estat el percentatge de reducció és similar, en
queden 732 de les 1.700 inicials, tenint en compte que 450 es
varen vendre al Banc de Sabadell i 18 varen anar a parar a
Global Caja.

Aquest procés de pèrdua de llocs de feina i de
desmantellament de la xarxa de BMN des de 2010 demostra
que han estat els treballadors de BMN en primera persona els
que han pagat pels intents de portar al banc a beneficis i per
tant, en aquesta nova operació iniciada pel FROB els
treballadors del grup han de tenir especial protecció en major
mesura que durant els cinc anys anteriors, no?, de la que han
patit els darrers cinc anys.

En tots aquests processos de reajustament de plantilla
l’objectiu confessat de la direcció sempre ha estat fer de BMN
una entitat més rendible, més eficient. Ja en 2010 quan l’inici
del procés de fusió freda amb les altres tres caixes regionals,
també es va afirmar que es tractava de l’única sortida per a la
pervivència del negoci bancari de l’antiga Caixa de Balears.

En aquell moment es va dibuixar l’exemple de la CAM, la
Caja de Ahorros del Mediterráneo, la CAM no va prosperar en
la seva fusió freda amb altres caixes i es va convertir en banc
després de rebre 2.450 milions d’euros del Fons de Garantia de
Dipòsits inclosos dins els 2.800 milions aportats pel FROB.
Finalment, tots els actius de la caixa i la seva operativa va ser
traspassada del Banc de Sabadell pel preu simbòlic d’1 euro,
una operació que va suposar el tancament de 450 oficines i la
sortida de 2.200 treballadors.

De totes maneres, vist el projecte de fusió que es planteja
ara amb Bankia, es pot dir que les diferents mesures preses per
la direcció de BMN durant tots aquells anys no han obtingut el
resultat desitjat. Així, si tenim en compte que l’ERO de maig
del 2013 es va justificar en base a les pèrdues del banc
superiors a 3.300 milions d’euros de l’any anterior, en part per
mor de la venda d’actius tòxics, immobiliaris bàsicament, a la
SAREB.

L’exposició excessiva als actius immobiliaris ha estat un
condicionant més al funcionament de BMN, com així va ser al
procés de fusió inicial per Sa Nostra.

Per tant, la decisió del FROB de març de 2017 s’ha
d’entendre com un nou intent de donar rendibilitat a la seva
inversió, tant en Bankia com en BMN.

I amb aquest motiu la Comissió Rectora del FROB va
acordar contractar dues assessories externes independents, una
per avaluar l’interès de mercat per a BMN, el gener de 2017, i
una altra per analitzar la reordenació de BMN i Bankia al
novembre de 2016.  Aquest darrer estudi conclou que el major
valor estimat per al FROB d’una estratègia d’integració davant
de la venda individual de les entitats seria de 401 milions
d’euros.

No es pot analitzar el cas del comportament de BMN i el
procés proposat de fusió amb Bankia sense tenir en compte
quina és la situació del mercat bancari a les Illes Balears.
Després de la darrera supervisió de les autoritats europees el
principal repte per al sector bancari espanyol és el de mantenir
la rendibilitat a mitjà termini en un context de tipus d’interès
reduït i de decrement del volum d’operacions. 

És cert que aquest fet queda matisat per l’actual conjuntura
que suposen els baixos costos de finançament de què disposen
les entitats i l’alça de l’economia en termes de producte interior
brut tant a nivell d’Estat com especialment també en el cas de
Balears, però aquest vent de cua econòmic no ha impedit que
el nombre d’oficines bancàries i de treballadors del sector de
Balears segueixi en descens segons dades recents del tercer
trimestre de 2016, segons les quals a les Illes hi ha 869 oficines
de banca, 49 menys que un any enrere. Aquesta tendència al
tancament de sucursals és general, Espanya ha vist el tancament
de 1.864 oficines fins a un total que és inferior a les 30.000.

Fa nou anys, el març del 2008 el nombre d’oficines a
Balears era de 1.234, ara 869, i la tendència manifestada era de
creixement en aquell moment de noves obertures de noves
sucursals. Per tant, des del moment previ al procés de
reestructuració bancària fins a dia d’avui el nombre de
sucursals ha caigut un 30% a Balears.

I si analitzam el que ha passat amb el personal d’aquest
sector, de la intermediació financera a les Illes Balears el
resultat és similar, a Balears hi ha 7.100 treballadors afiliats al
sector bancari a desembre de 2016, amb una tendència que
manté destrucció de llocs de feina, malgrat la tendència
contrària del mercat laboral. 

En comparació, el maig del 2007 els treballadors afiliats
eren 9.263, ara, com record, 7.104, un descens d’afiliats que ha
estat del 25% en els darrers deu anys i a l’Estat espanyol
75.000 treballadors bancaris han perdut el seu lloc de feina des
de l’any 2008 en un procés d’ajust que no s’ha donat fins al
moment a altres sistemes bancaris com l’italià o l’alemany. Per
tant, el sector bancari a Balears des de 2007 ha reduït el
nombre d’oficines en un 30% i el nombre de treballadors en un
25%.
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Aquestes xifres troben explicació en el descens del volum
de feina de les entitats financeres, un fet que es pot constatar en
el crèdit concedit a administracions públiques, tant
administracions públiques com privats, i dins aquests tant a
particulars com a empreses.

La xifra en crèdits concedits a Balears va arribar a ser de
46.000 milions d’euros l’any 2010. A dia d’avui aquesta xifra
ha baixat fins a 31.800 milions, un 30% menys de volum de
crèdit concedit pels bancs a les illes, que ha baixat un 30% en
sis anys. Sigui com sigui és obvi que hi ha una menor activitat
empresarial per als bancs. 

Un altre termòmetre de l’activitat bancària a Balears el
marca la concessió d’hipoteques, una de les principals activitats
minoristes de la banca. En aquest cas, també hi ha una
demostració de la davallada del volum d’intermediació de les
entitats bancàries en aquestes operacions en passar de 4.553
hipoteques constituïdes el mes de novembre del 2008 a 962 el
desembre del 2016, una baixada del 79% en aquest tipus
d’operacions en vuit anys.

Per tant, a mode de resum, cal tenir en compte que la crisi
financera ha comportat la baixada d’activitat de les entitats
financeres, sobretot visible en la retallada de les operacions de
concessió de crèdit a tot tipus de client.

Aquesta minva d’activitat ha justificat les retallades en el
sector que hem relatat abans, tant en xifra d’oficines com en
nombre d’empleats, una minva paral·lela al procés de
bancarització de les caixes que ha accentuat la destrucció
d’ocupació i d’oficines del sector d’intermediació financera a
les Illes Balears.

Però la situació del sector bancari, que acab de descriure de
manera breu amb xifres comparades dels darrers deu anys a
Balears, respon també en realitat a la voluntat de les
institucions europees i mundials que han impulsat, dirigit i
finançat l’operació de reestructuració que s’ha operat tant a
Balears com a Espanya i que ha servit per acabar amb el
tradicional sistema de caixes d’estalvi.

Ara em remetré a l’informe del Fons Monetari Internacional
d’estabilitat financera mundial que es va donar a conèixer la
setmana passada. En aquest document s’analitza el procés de
sanejament dels bancs espanyols després de l’explosió de la
bombolla immobiliària, un procés, però, en el qual l’FMI veu
vulnerabilitats entre les que cita precisament l’elevada quantitat
de sucursals i de personal que encara té la banca espanyola. Per
tant, si ens atenem a aquest avís, l’FMI creu que el sector
bancari espanyol encara s’ha d’aprimar més, que no n’hi ha
prou amb el que s’ha fet fins ara i, com ja he dit abans, crec que
no podem manifestar el nostre acord amb aquesta visió en el
cas que ens afecta de més a prop.

L’FMI segueix apostant per reducció d’oficines i de
plantilla per millorar la productivitat als bancs, reduir la seva
dependència dels crèdits, incrementar-ne les reserves de capital,
una recepta que l’FMI remata amb la necessitat d’abordar més
fusió d’entitats per suprimir les no viables. Aquesta tesi de
l’FMI la reforça també el Banc Central Europeu que demana
que els bancs reguladors nacionals prenguin mesures per

resoldre entitats no viables encara que acaramullin actius de
qualitat dubtosa. 

El president del Banc Central Europeu, Mario Draghi, creu
necessari que les entitats estiguin prou preparades per suportar
un canvi en la política actual de baixos tipus d’interès. Per tant,
el que ens diuen el Banc Central Europeu i el Fons Monetari
Internacional és que, malgrat els esforços fets que a Espanya ha
significat l’extinció del sistema de caixes d’estalvi, l’eliminació
d’unes 50 entitats, la reducció de xarxa d’oficines i l’expulsió
d’uns 75.000 treballadors, l’ajust s’ha de mantenir. I és una
qüestió amb la qual no podem estar d’acord i manifesta una
greu incongruència amb altres recents declaracions de l’FMI,
perquè no és compatible la seva voluntat de repartir millor la
riquesa que cream si, per una altra banda, es reclama una
política d’acomiadament massiu per a un sector puntual com
ara és el de la banca.

No vull acabar aquesta intervenció inicial, sense parlar de
les obres socials de les caixes d’estalvi i més en concret de
l’antiga Obra Social de la Caixa de Balears, avui convertida,
com totes les altres obres socials, en la Fundació Caixa de
Balears. Aquesta transformació es du a terme en compliment
del que disposa la Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes
d’estalvi i fundacions bancàries, que obligava a la desaparició
de les caixes i la seva conversió en fundacions. Les fundacions
que gestionen les respectives obres socials són de caràcter
privat, de durada indefinida, no té ni pot tenir ànim de lucre i
és una fundació d’interès general. Però aquest fet fa que tampoc
no estiguin dins l’àmbit de la legislació autonòmica que en
regula alguns dels aspectes.

Per tant, en base a la seva pròpia organització, aquestes
fundacions estableixen els seus propis objectius, accions de
caràcter social, educatiu, cultural i medi ambiental, que
considerin oportunes en el marc del seu objecte social. És el
patronat de cada fundació l’encarregat de prioritzar els
col·lectius diana i les principals accions a desenvolupar,
utilitzant criteris d’imparcialitat i de no discriminació. I vull
tornar remarcar el caràcter privat d’aquests patronats. 

En el cas de la Fundació de Caixa de Balears, el 22 de gener
de 2015 es va constituir formada per 14 membres. Aquesta
nova fundació se suma a una altra, a la ja existent Fundació Sa
Nostra, en vigor des de l’any 2001 i que ja era l’encarregada de
desenvolupar l’obra social de la caixa d’estalvis. Avui perviuen
aquestes dues fundacions, per bé que l’entitat preveu que es
puguin fusionar. El gran problema per al manteniment de les
obres socials és el seu finançament, les caixes d’estalvi estaven
obligades a invertir gran part del seu benefici, fruit de l’activitat
bancària, cap a les seves obres socials. Amb la nova legislació
aquest mecanisme ha desaparegut i en cada cas és la mateixa
entitat financera la que ha de destinar fons per finançar les
fundacions que tutelen l’obra social de les antigues caixes, amb
les que encara mantenen vinculació. A més, si la societat
bancària no dóna beneficis, no existeix cap obligació de què en
l’anualitat corresponent destini cap fons a les fundacions d’obra
social.

Per tant, es produeix un efecte no desitjat en el moment en
què les fundacions es queden sense recursos per poder invertir
en les activitats que històricament havien realitzat les caixes
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d’estalvis a través de l’obra social. Un fet que lament
profundament, ja que es tracta d’un capital econòmic que abans
revertia a la societat de Balears, en forma d’iniciatives de
l’Obra Social Sa Nostra i que ara amb les darreres anualitats
pràcticament han desaparegut. 

I ja per acabar m’agradaria recordar-los, senyores i senyors
diputats, alguns dels punts clau de la meva intervenció. El
Govern no té ni pot tenir cap paper legal dins el procés de fusió
entre Bankia i BMN. La fusió pot ser una sortida vàlida si es
tenien en compte aquests dos condicionants: que no es perdin
llocs de feina en el procés i que no es perdi l’actual capil·laritat
que proporciona la xarxa d’oficines que sumaran les 21 de
Bankia i les 177 de BMN. El Govern s’ha interessat
directament, amb reunions i contactes amb els representants de
Bankia i BMN i amb el ministre Luís de Guindos, responsable
polític últim del FROB, que no ha volgut mantenir una reunió
amb el Govern i ha delegat en la seva secretària d’estat
d’Economia. 

El cas de la fusió BMN-Bankia no és únic, són 50 entitats
bancàries, en la seva majoria caixes d’estalvi han desaparegut
a Espanya des de l’any 2008, destrucció de llocs de feina i
tancament d’oficines a l’Estat i a Balears i el paper
incentivador del procés de reestructuració bancàries de les
entitats europees i mundials, Banc Central Europeu i Fons
Monetari Internacional. I un problema adjacent són les obres
socials, convertides en fundacions que perden possibilitats de
finançament per part dels seus bancs de referència i deixen de
poder prestar un servei social acostumat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Procedeix ara la suspensió de la sessió per un temps de 45
minuts, per tal que els grups parlamentaris puguin preparar la
formulació de preguntes o observacions. Per la qual cosa es
demana als portaveus si volen una suspensió de la sessió o si
podem continuar? Podem continuar.

Per tal de formular preguntes o observacions, tot seguit
procedeix a la intervenció dels grups parlamentaris. La Sra.
Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques pot contestar
globalment totes les preguntes o observacions formulades, o bé
contestar individualment després de la intervenció de cada
portaveu.

Sra. Consellera? Ho farà globalment.

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

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Moltes gràcies, Sr. President. I moltes gràcies, Sra.
Consellera per la seva compareixença avui aquí i moltes gràcies
també al seu equip de la conselleria que avui ens acompanya.

I nosaltres vam demanar aquesta compareixença i crec que
vam fer bé demanant la seva compareixença, crec que era bo
que avui el Parlament es fes ressò de quines eren les

consideracions, o les opinions del Govern davant la imminent
fusió entre Bankia i BMN. De fet, si no record malament, en el
Parlament no n’hem parlat encara d’aquesta qüestió i és una
qüestió que vulguem o no vulguem, tindrà uns efectes, els que
siguin, damunt els ciutadans de Balears i, per tant, era lògic que
el Parlament avui se’n pogués fer ressò i poguéssim parlar
d’aquesta qüestió.

I vostè ho ha dit molt bé, el Govern balear no té
competències, el Govern balear no té cap paper legal en
aquesta qüestió i és cert i, per tant, ni li podem exigir res, ni li
podem recriminar res. De fet, jo crec que vostè amb les
explicacions que ens ha donat, ha fet el que tocava fer, vostè ha
demanat una reunió amb el ministeri, l’han derivada a una
secretària d’estat, perfecte, ja tindran aquesta reunió i ja els
explicarà allò que els hagi d’explicar. Vostè ha parlat amb els
representants dels dos bancs, i, per tant, jo crec que el Govern
en aquest cas ha fet el que tocava fer.

I aquí en el que nosaltres volíem fer més incidència era
precisament en aquestes possibles conseqüències que pot tenir
aquesta fusió, hi haurà conseqüències que seran positives
òbviament; és a dir, tot aquest procés de fusions bancàries, el
que fa en certa manera és crear estructures bancàries més grans,
entitats més potents, entitats més fortes, entitats que en certa
manera puguin combatre una possible crisi econòmica que
pugui venir, o puguin ser més fortes de cara a possibles
pertorbacions que hi pugui haver dins l’economia.

Té un efecte negatiu açò, i l’efecte negatiu és que, com més
fusions hi hagi, com menys bancs hi hagi, menys competència
té el sector i, per tant, es podria produir un encariment dels
productes financers. Açò és una possibilitat que també es pot
donar, evidentment com més competència hi ha, òbviament
cada banc intenta treure productes més competitius, si hi ha
menys competència, es pot donar el cas invers.

I una de les conseqüències que també es podria donar, i
vostè també ho ha dit molt bé i és la preocupació que té el
Govern i la preocupació que tenim jo crec que tots els partits,
és que aquesta fusió bancària de Bankia i BMN, no tengui,
doncs, conseqüències de cara al nombre d’oficines, per tant, de
cara al servei que es dóna als ciutadans i de cara al nombre de
treballadors que en aquests moments fan feina a les dues
entitats. Han tingut la sort en certa manera de què són bancs,
que en el cas de Balears són complementaris, 21 oficines
Bankia, 177 BMN. A Menorca Bankia no té cap oficina, per
tant, no hi haurà cap problema en aquest cas. I per tant, en
aquest sentit jo crec que podria ser possible que no hi hagués...,
és a dir, que la fusió no provoqués una reducció d’oficines i una
reducció de personal. 

Però, ja dic, és la preocupació que tenim nosaltres, és la
preocupació que té el Govern, és la preocupació que vostè ha
manifestat avui aquí. I per tant, nosaltres l’únic que podem fer
és demanar-li que ho tengui en compte, que a les negociacions
que vostè mantengui amb el ministeri faci palesa aquesta
qüestió i que esperem que tot aquest procés, que sembla ser que
finalitzarà a finals d’any i a partir de l’any que ve ja tindrem un
nou banc, que serà fruit d’aquesta fusió, a Balears almenys no
hagi tingut efectes negatius en aquest sentit. I a més a més,
quan les dues entitats que es fusionen, el 65% del seu capital és
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públic. Per tant, són entitats que podríem dir que són públiques,
per tant, han de tenir en certa manera un interès social, podríem
dir.

Per tant, aquestes qüestions que era allò que nosaltres
volíem també conèixer i tal, vostè ho ha contestat perfectament
i per tant, tampoc no hi incidirem més.

I poca cosa més, jo sí que em voldria referir, per posar un
poc de picant a la meva intervenció perquè, si no, no seria jo...

(Algunes rialles)

...sí que m’agradaria recordar que la crisi financera, que tots...,
que tots, no, molta gent veia venir, que alguns van avisar, que
alguns economistes fins i tot van escriure llibres sobre aquesta
qüestió, curiosament el Sr. Zapatero no la veure venir. No
només no la va veure venir, sinó que fins i tot, quan ja la cosa
estava complicada, es va atrevir a dir que l’economia espanyola
estava a la Champions League i que teníem el sistema financer
més fort del món. Setmanes després queia Caixa Castilla-La
Mancha i després ja va ser un enderrossall rera l’altre. Perquè,
clar, la crisi financera on va ferir més fort va ser a les caixes;
els bancs es van salvar pràcticament tots. BBV no es va
assabentar de la crisi; La Caixa com a tal, i era una caixa,
tampoc. Els bancs no se’n varen adonar, el Santander tampoc,
però sí les caixes, les caixes sí que varen ser les que varen rebre
més aquesta crisi financera. I per què? Idò perquè precisament
eren entitats, entre cometes, públiques, dirigides moltes
vegades per polítics, on es prenien decisions polítiques i no
econòmiques, on, per decisions polítiques, es van exposar de
forma excessiva inversions immobiliàries, perquè fins i tot
feien préstecs, entre cometes, polítics, i açò va ser el que va
conduir, i moltes altres qüestions, les caixes a entrar en aquesta
crisi econòmica.

I què ha passat? Que efectivament tot açò ho hem hagut de
pagar tots els ciutadans, aquelles decisions polítiques, aquelles
caixes que estaven dirigides per polítics, van acabar fent fallida
i l’Estat i Europa van haver de socórrer aquelles entitats i
salvar-les d’aquella fallida que era imminent. Perquè parlar del
fet que s’ha hagut de posar 60.700 milions d’euros en ajudes a
la banca certament és una quantitat important.

Per tant, dit açò, jo simplement, ja per acabar i fins i tot ja
dic que segurament no faré ús de la meva segona intervenció,
simplement l’encoratj a seguir amb aquestes pautes que avui
ens ha dit, que intenti que aquesta fusió tengui la mínima
repercussió quant a reducció d’oficines i quant a sortida de
treballadores, i per tant des del nostre punt de vista tindrà tot el
nostre suport.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Laura Camargo, per un temps de deu
minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Gràcies a la consellera Cladera i al seu
equip per venir avui aquí a explicar com ha estat el procés de
fusió de Bankia i BMN i per explicar també com ho veuen des
del Govern de les Illes Balears, atès que quan vàrem fer una
pregunta per part del nostre grup parlamentari al respecte de
l’opinió del Govern la presidenta va dir que estava pendent
d’una reunió amb De Guindos. Ara, després d’aquesta
compareixença, ja sabem que el ministre ha dit que no estava
disposat o que no tenia temps a la seva agenda per fer la reunió,
i que passava la pilota a la secretària d’Estat d’Economia. No
sé si aquesta reunió s’ha produït ja o si encara no; era una de
les preguntes que li havia de fer, el resultat de la reunió amb el
Sr. De Guindos, que finalment no ha estat possible, i, atès que
no s’ha produït encara, què espera o quin és l’ordre del dia,
quin és el full de ruta que pensa plantejar la presidenta del
Govern o vostè mateixa, o totes dues si hi van, en aquesta
reunió amb la secretària d’Estat d’Economia; és a dir, quins són
els interessos d’aquest govern pel que fa a aquesta fusió?

També després de sentir la seva intervenció estic bastant
d’acord que els nostres interessos, almanco els interessos de
Podem, i els interessos del FMI i del Banc Central Europeu, del
Sr. Draghi, no són coincidents, en el sentit que ells recomanen
més operacions de concentració bancària, més fusions, més
absorcions. En aquest cas no estic d’acord amb el Sr. Camps
que això sigui bo per a la banca per moltes raons; normalment
quan es fan aquestes operacions de concentracions, de fusions,
d’absorcions, el resultat és que hi ha costos elevats en matèria
de destrucció d’ocupació, i això és una de les preocupacions
que nosaltres des de Podem venim manifestant des del primer
moment, si aquesta nova fusió suposaria més destrucció de
feina en les nostres caixes i bancs després d’haver-se produït;
despeses que ja sabem que estan relacionades amb
indemnitzacions per acomiadament, tancament d’oficines, amb
el consegüent impacte que normalment això té en la
deterioració dels serveis a la població, per un costat, però
també en l’augment de l’atur.

I, clar, això és així, i sentint la seva intervenció respecte de
les recomanacions que feia la setmana passada l’informe del
Fons Monetari Internacional, això és així precisament perquè
l’objectiu d’aquest tipus de decisions és precisament aquest, és
precisament reduir costos, reduir llocs de feina, i que els bancs
tinguin..., bé, un oligopoli, caminar cap un oligopoli en el qual
aquest tipus de banca o de caixa de proximitat, arrelada en el
territori, sigui un record del passat i no un servei cap al ciutadà
i la ciutadana.

Nosaltres ja vàrem expressar també el que pensàvem sobre
el paper de Sa Nostra. Aquesta compareixença no és per parlar
de l’extingida caixa d’estalvis balear, que després d’aquesta
fusió ja directament, en el millor dels casos, passarà a tenir una
participació d’un 0,5% dins el gegant aquest de Bankia, i bé,
estem preocupats, perquè per exemple organitzacions com
ADICAE han manifestat els seus recels també quant al tipus de
servei que es podrà donar després d’aquesta fusió; això del
banc de sempre, la idea del banc de sempre ha desaparegut per
complet una vegada que s’ha eliminat el sistema de caixes
d’estalvi. Després també, clar, contrasta amb això l’opinió molt
favorable de BBVA, fer una visió en positiu dient que aquesta
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operació suposarà la implantació de Bankia en territoris on ara
té una presència testimonial. Clar, això està relacionat
segurament també -no ho sé- potser amb el fet que en
Goirigolzarri té bastant..., tenia una relació directa amb BBVA,
era el seu director, del rescatat, per cert, BBVA, i ara és qui
dirigeix els destins de Bankia. Llavors jo crec que tots aquests
diferents punts de vista s’han de tenir en compte. Nosaltres per
descomptat estam més al costat, sense dubte, d’associacions de
consumidors que expressen clarament totes les pèrdues i els
riscos que impliquen aquestes operacions de fusions i
absorcions bancàries, etc.

Una vegada expressat el nostre plantejament, vostè també
ha explicat que des del punt de vista de la pèrdua de llocs de
feina, que és una de les qüestions que més ens importa, no hi
hauria conseqüències en el plantejament inicial, i això és una de
les preguntes directes que li faig, si pensa vostè que es pot
mantenir el mateix nombre de llocs de feina que tenim ara.
Això per un costat, i per un altre costat..., perdoni..., també
voldríem tenir qualque resposta respecte de quin és el paper
que pensa que a partir d’ara jugarà aquesta gairebé ja
desapareguda caixa d’estalvis dins aquest gegant, i si des del
Govern de les Illes Balears..., bé, ja sabem que aquí no es va
dur endavant, no es va voler tirar endavant la comissió
d’investigació de Sa Nostra, que per a nosaltres i per a altres
forces polítiques era important, però quin paper pensen vostès,
una vegada que gairebé ha desaparegut, tindrà Sa Nostra i
també l’obra social, que és una cosa a la qual vostè s’ha referit
abans; què passa amb tot això, no?

Per la meva part res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca té la paraula
l’Hble. Diputada Sra. Capellà, per un temps de deu minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Gràcies, president. Abans no ho he dit, però Margalida
Capellà substitueix Antoni Reus, perquè consti.

Des de MÉS per Mallorca agraïm la compareixença de la
Sra. Consellera i del seu equip, i lamentam una vegada més que
no s’aprovàs en el seu dia la comissió d’investigació
parlamentària, una iniciativa de Ciutadans a la qual des de MÉS
per Mallorca donàvem suport, i manifestam també una vegada
més el nostre rebuig a la decisió del FROB de procedir a la
fusió de BMN, una decisió que al nostre parer enterra
definitivament la visió social i de proximitat del que varen ser
les caixes d’estalvis.

La consellera ens ha confirmat avui que aquesta decisió
respon únicament i exclusivament a criteris de rendibilitat i que
ha tengut ja conseqüències en termes de reducció d’oficines i
de personal a les nostres illes, una rendibilitat, per cert,
orientada a privatitzar la part bona i deixar-nos la part dolenta,
que pagarem entre tots els contribuents amb doblers públics,
mentre no s’han assumit encara responsabilitat polítiques ni
corporatives, al mateix temps que part del procés de les
antigues caixes s’està encara judicialitzant. Aquest procés de
fusió consideram que va servir per amagar els embulls i les

irregularitats que es varen fer tant a Caja Madrid com a Sa
Nostra i que quedin diluïdes, i l’únic cert i segur de tot això és
que a partir d’ara de Sa Nostra no quedarà res, que els antics
clients de la caixa de Balears ara ho seran de Caja Madrid, i en
canvi el Sr. Blesa i el Sr. Rato sí que seran (...) perquè a partir
d’ara serà inevitable el lligam entre Bankia, BMN i Sa Nostra.

Nosaltres no li farem preguntes perquè consideram que ja
no hi ha res més a dir, i ara que coneixem les xifres que ens ha
donat confirmam una vegada més la nostra preocupació i el
nostre rebuig per així com han anat aquestes coses.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

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

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Gràcies, president. Gràcies, consellera, i a tot el seu equip,
per la seva compareixença, i gràcies també per aquestes
gestions que ens diu que, en fi, que ha intentat fer i que de
moment estan en curs amb el ministeri, imagín ja que al nivell
de secretari d’estat. De fet aquesta responsabilitat hi és en tant
que el FROB continua tenint aquest 65% de capital, i per tant
aquesta responsabilitat de l’Estat com a mínim hi és en el que
pugui passar.

Dit això, jo em deman francament per què el Partit Popular
la fa comparèixer avui. Evidentment no és vostè que m’ha de
contestar, sinó en tot cas seria el Partit Popular; m’ho deman de
manera diguem, bé, objectiva, tal com puc imaginar-me quina
és la situació, i m’ho deman també després d’haver escoltat el
Sr. Camps, que realment tenia com a preocupació, i em pareix
una preocupació manifestada i crec que és una preocupació
lícita, sobretot quina és la situació dels treballadors de BMN
aquí a Balears, la seva situació en el marc d’aquesta fusió, què
pot passar amb les oficines, quins poden ser els ajustos, que de
moment, pel que sabem, pareix que si hi ha algun tipus de
retallada, que no la sabem, serà poca, més aviat, pel que ha
transcendit, però llevat d’aquesta preocupació, que evidentment
nosaltres també la compartim, em deman quina... Vostè ha dit
al començament, amb tota la raó, que el Govern no té cap
capacitat sobre aquest tema, el Govern balear, i per tant l’únic
que pot fer és, a través del ministeri, mirar d’interessar-se. Ja és
qualque cosa, però fora d’això què podem fer des d’aquí? I
vostè mateixa ha contestat al que podem fer des d’aquí, quan ha
repassat un poc aquest històric previ a BMN, o previ com a
mínim al BMN actual, i que arrencava amb l’existència encara
de Sa Nostra. El que nosaltres podem fer és el que vostès no
han volgut que féssim, és a dir, crear una comissió
d’investigació sobre Sa Nostra que ens pugui explicar, i en això
han tengut un soci incomparable, que és el Partit Popular, que
ens pugui explicar realment què va passar, no ara, què va passar
els anys 2007, 2008, 2009, 2010, 2011..., que són els anys
fonamentals per entendre, en part com a mínim, per què hem
arribat aquí. No per què hem arribat aquí, no per què hem
arribat a una fusió, sinó per què el que queda, el que quedàs,
perquè ja no queda, de Sa Nostra ha arribat en aquestes
condicions a aquesta fusió. Són coses diferents; per què vàrem
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passar d’un 13% de quota a un 2% de quota?, per exemple, en
tot aquest procés. 

Aquestes coses no és vostè que les ha d’explicar, és natural,
i no li estic pas demanant que ho expliqui, però sí que vull fer
evident que això és el que en aquest moment, respecte d’aquest
tema, crec que podria interessar, i li assegur que molts de
ciutadans de Balears li agrairien, no a vostè, sinó en aquest cas
a aquest parlament, que d’aquests temes se’n pogués parlar i en
pogués parlar, per exemple, el conseller Manera, que és qui va
viure això en primera línia, i qui va tenir, llavors sí, una
responsabilitat sobre el que va passar, perquè en aquell moment
sí que la Conselleria d’Economia tenia aquest nivell de
responsabilitat que vostè ara no té en aquesta situació.

Per tant li agraesc, tal com li he dit al començament, la seva
presència aquí, però desgraciadament el que ens interessaria,
crec, a tots els ciutadans d’aquí, de Balears com a mínim, és
saber no el que ara pot passar, en aquest cas com a mínim sí
que està bé que ens interessem pels llocs de feina i pels
treballadors que encara queden aquí a Balears, sinó sobretot el
que va passar en el seu moment i que ens ha duit on som en
aquest moment.

I res més. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista té la paraula l’Hble.
Diputat Sr. Andreu Alcover, per un temps de deu minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Voldria agrair la presència de la
consellera i la compareixença i la del seu equip. 

Voldria començar amb una frase, una reflexió que també ha
fet el Sr. Camps, i és que parlam de bancs que són públics,
almanco de majoria d’accionariat públic, per tant vull entendre
que aquesta...; a pesar d’això nosaltres hi tenim poc a pelar,
clar, és l’Estat; per tant vull entendre que aquesta operació està
vigilada i/o inspirada pel mateix ministeri, almanco hi té un
paper a dir. És a dir, el resultat final serà conseqüència de les
decisions també que prengui el mateix ministeri, és evident,
perquè hi té majoria, el ministeri o l’Estat en si.

Dit això nosaltres coincidim amb els objectius que ha
manifestat. Crec que tots els que som aquí coincidim, almanco
no he sentit el contrari, que és que no es perdin llocs de feina,
no perdre aquesta capil·laritat en xarxes d’oficines de què
parlava; crec que és un objectiu que es podria aconseguir
perquè no hi ha gaire col·lisió entre oficines a les poblacions o
a Palma mateix, n’hi ha alguna però no gaire, no és gaire gran.
Per tant és un objectiu que creim que s’ha d’aconseguir, i tal
vegada, si se’ns permet fer un suggeriment, potser n’afegiríem
un, i és no perdre aquesta delegació territorial que com a BMN
de les Illes Balears, que com a BMN sí que manteníem, una
delegació territorial de les Illes Balears que com a Bankia a
nosaltres, al nostre grup parlamentari, no ens agradaria que
fóssim una sucursal de la delegació territorial de València, de
Catalunya o de Llevant, d’allà on sigui; m’agradaria mantenir

aquesta delegació territorial de la nostra comunitat. Si això és
possible també estaria bé que ho poguéssim demanar.

Quant a altres reflexions, és cert que menys bancs poden
suposar menor competència, això crec que pot ser fins i tot una
evidència, però també ho és que cada vegada aquest negoci està
més generalitzat i està més globalitzat; per tant la competència
també s’incrementa. I també ho és que aquests bancs tenen una
majoria que també és pública; per tant aquí es pot jugar amb
qualque fet d’aquests.

Em resulta molt sorprenent que un ministre d’Economia,
davant una operació d’aquestes característiques i d’aquesta
magnitud no es vulgui reunir amb la consellera, em resulta molt
sorprenent, i més que és el ministre que ens va prometre a tota
la ciutadania que tota aquesta festa no costaria un euro als
ciutadans, i de moment estam parlant de 60.000 milions
d’euros, 60.000 milions d’euros! D’aquests 60.000 milions
d’euros, perquè també s’ha parlat de gestió política de les
caixes, d’aquests 60.000 milions d’euros la gran majoria
estaven radicats a Madrid, a Caja Madrid, i a València a
Bancaja i la CAM, la immensa majoria, comunitats poc
sospitoses de gestió no socialista, de qualsevol altre partit que
no sigui el Partit Popular, poc sospitoses, eh?, tant Madrid com
València. Evidentment tots els casos de corrupció que hi ha
hagut darrere també evidentment... Per exemple al País Basc la
gestió de les caixes va ser diferent; aquí, i Múrcia, i BMN, els
1.000 i busques de milions enfront dels 20 i tants milions
d’euros que eren Caja Madrid i Bancaja, evidentment sí que és
un 5% del total, així mateix hi ha una gran diferència. 

Sí que hi ha bancs que ho han passat malament, ara veiem
el Banc Popular que encara és una incògnita com acabarà, però
les perspectives no són gaire bones, vàrem veure el Banc de
València com va acabar. En fi, la crisi va ser generalitzada. A
mi em segueix sorprenent i crec que és una incoherència que
ara es defensi que els bancs siguin públics i tal i després a la
frase immediatament posterior es critiqui que les caixes la
gestió fos pública i que les decisions fossin públiques. Escoltin,
o una cosa o l’altra, és a dir, no vol dir que totes siguin
positives, segurament hi ha molts d’inconvenients a les caixes
i així va anar al sistema de caixes. Però també és cert que pot
tenir avantatge el fet de què siguin públics, perquè si un
canviava bancs de la reflexió, bancs per administracions, les
administracions també estan... i crec que tothom en aquesta sala
està d’acord que han de ser gestionades per polítics les
administracions, però també poden fer un forat, evidentment
que poden fer un forat i pot ser un desastre.

Què hem de fer? També hem de privatitzar les
administracions? S’ha d’anar alerta amb les reflexions, perquè
no s’ha de crear més aldarull del que realment hi ha hagut.

Jo no diré més, en tot cas a la rèplica i contrarèplica ja
insistirem en qualque tema.

Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Contesta la Sra. Consellera d’Hisenda i Administracions
Públiques.
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LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Jo també seré breu, perquè bé hi ha hagut poques preguntes
i puc reiterar la reflexió que ja he fet a la primera exposició,
que seria que el que interessa per part del Govern ja ho he
expressat, és preservar el màxim número d’oficines i, per tant,
evitar l’exclusió financera que podria patir una part de la
població si es tanquessin oficines i paral·lelament al mateix
temps que no hi hagi més ajustos en personal, que aquí ja BMN
en el seu cas, tots els treballadors que venien de Sa Nostra, ja
varen patir uns forts ajustos en aquestes illes.

Per tant, el que volem és garantir, amb aquesta fusió, o per
part del Govern el que volem preservar, insistirem i hi serem
darrera, i a més ha quedat clar també amb aquesta
compareixença que tots els grups pensam el mateix, que es
preservi al màxim els interessos dels nostres ciutadans i que no
perdin qualitat bancària en aquest sentit i evidentment tots els
treballadors que són en aquestes illes.

Una cosa que té a favor aquesta fusió, tot i que no l’hem
decidida nosaltres, no l’hem triada nosaltres per aquest procés
que hi ha hagut de reordenar el sistema bancari, però sí que una
cosa bona té i és que són dues entitats complementàries, de
forma que Bankia té poques oficines a Balears i sembla que
haurà d’aprofitar, o aprofitarà, estarà d’acord i intentarà
aprofitar el màxim d’entitats que té BMN. Per tant, podem
entendre a priori que no hi hauria d’haver massa tancament
d’oficines i això és allò que nosaltres també demanam.

Una altra cosa serà, i hem d’entendre tots com està
evolucionant el mercat bancari, tots els bancs estan fent
processos de modernització, estan reconvertint oficines, ho fan
d’una altra manera, i per tant, això estarem un poc a l’espera
d’allò que faci el nou banc. De totes maneres aquests dies jo he
tengut converses amb la direcció de Bankia, sí que varen
manifestar molt clar que no tenien interès en la política que
havien tengut fins ara i que la idea que tenien a partir d’ara
també era no fer ajust via personal, sinó reconvertir en tot cas
els treballadors, formar-los i reconvertir-los cap a nous serveis
que es presten, una nova manera de prestar els serveis. Tot això
ho anava a fer així Bankia i per tant, crec que hem d’esperar a
què sigui en aquest sentit.

Després nosaltres hem traslladat i seguirem traslladant i
farem feina de la mà, en la mesura que puguem amb les
direccions tant de Bankia, com de BMN, per conèixer tot el
procés, això els ho hem demanat, estar informats en tot moment
de com va el procés i no tenir sorpreses i poder també
anticipar-nos. I evidentment també això és el que farem amb el
Ministeri d’Economia de seguida que tenguem una cita amb la
secretària d’Estat.

Al mateix temps sí que per part del Govern ja tenim ara i
hem tengut i seguirem tenint la preocupació i lamentar-nos del
que ha passat amb l’obra social, l’obra social des del moment
que les fundacions són privades i que ja no estan... bé estan
lligades als beneficis dels bancs, però com que els bancs han
tengut, en aquest cas BMN, no ha estat un banc amb beneficis,
sinó tot el contrari, no ha alimentat l’obra social a través de la

fundació, que això sí que ho podria decidir fer a partir d’ara
aquesta nova entitat, igual que fa Caixabank que té una obra
social encara interessant i important. Haurem de demanar a
aquesta nova figura, o a aquesta nova entitat, que segueixi
apostant un cop faci rendible d’alguna forma l’entitat, o la faci
més rendible, també segueixi apostant per l’obra social, encara
que sigui per vendre millor la marca. Però que això sí que
també pugui seguir fent d’alguna forma, aportant a aquestes
fundacions i preservar l’obra social, que això sí que ho hem de
lamentar, que és una de les pèrdues que hem tengut en aquestes
illes.

Crec que amb això..., em queda dir una cosa. En relació a
les dues entitats que es fusionen i que es complementen, hi ha
poques superposicions, bàsicament són a Palma i no sé si hi ha
alguna altra localitat. Aquí sí que supòs que hi haurà alguna
reestructuració d’oficines. Però Bankia d’alguna forma ha dit,
tot i que això està en un procés molt inicial, que els treballadors
es reconvertiran, o es recol·locaran. Llavors jo això ho agaf
com a guant, ja que l’entitat ho ha dit, tot i que estam a l’espera
de veure com anirà. El procés està en un punt molt inicial, les
dues entitats estan encara intercanviant informació per establir
la fusió de bescanvi i determinar com ha de ser la fusió i
evidentment serà passat l’estiu jo crec, pel que nosaltres sabem
de moment, quan veurem el resultat final. I a partir d’aquí, a
finals d’estiu principis de l’any que ve és quan tornarem a veure
quins són aquests efectes.

Però des del Govern sí que ens comprometem, com ja hem
demostrat, dins les nostres possibilitats, de fer arribar a les
direccions de les entitats i també al ministeri, que preservin els
llocs de feina, ja que aquí l’ajust ja s’ha produït prou bé, ja va
bastar amb el procés quan Sa Nostra es va convertir en BMN,
o es va traspassar a BMN. I d’evitar al màxim l’exclusió
financera que seria que una part de la població es quedés sense
aquest servei d’aquesta entitat.

I això és el que ja he dit a l’exposició inicial i ens seguim
comprometent a fer feina.

Res més.

EL SR. PRESIDENT:

En torn de rèplica pel Grup Parlamentari Popular té la
paraula el Sr. Antoni Camps, per un temps de cinc minuts.

EL SR. CAMPS I CASASNOVAS:

Sí, moltes gràcies, Sr. President. Seré molt breu i intentaré
contestar una pregunta que ens feia el Sr. Pericay, per què li
vam demanar aquesta compareixença a la Sra. Cladera? Jo crec
que la contestació és òbvia, és a dir, per poder parlar en aquest
Parlament d’aquesta qüestió i jo crec que hem aclarit moltes
qüestions i jo crec que la consellera ha fet una bona
intervenció, a mi m’ha convençut, jo estic content d’aquesta
intervenció, sí, sí, sí, el 99% de les vegades no em convenç,
però en aquest cas jo crec que...

(Algunes rialles)
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... ha estat una intervenció que ha donat llum a algunes
qüestions que nosaltres teníem i que per açò nosaltres havíem
sol·licitant aquesta compareixença. I per tant, des d’aquest punt
de vista queden cobertes les nostres expectatives i els motius
pels quals nosaltres havíem demanat aquesta compareixença.

I per què no vam votar a favor d’una comissió
d’investigació sobre Sa Nostra? És molt senzill, mentre els
partits que donen suport al Govern facin un bloc per aprovar els
compareixents que ells volen aprovar i no aprovar els
compareixents que altres demanam, o aproven el pla de treball
que ells volen aprovar i no aproven el pla de treball que altres
demanam, evidentment les comissions d’investigació que es
puguin fer en aquest Parlament estan esbiaixades ja des del
principi. Ja no té massa sentit que es pugin fer comissions
d’investigació d’una cosa que no es cerca la veritat, sinó que es
cerca determinada veritat que ells volen intentar que surti així.
Fins i tot les conclusions de les comissions d’investigació les
aprova la majoria. És a dir, no té massa sentit tal com està
plantejat en aquests moments en el Reglament la figura de la
comissió d’investigació. 

Per tant, nosaltres no entrarem en aquest joc, ho hem vist a
la Comissió d’Investigació de les carreteres d’Eivissa, ha estat
un circ, ha estat un autèntic circ!, no s’ha cercat la veritat de les
coses. Per tant, per açò, per aquests motius nosaltres no vam
votar a favor de la Comissió d’Investigació de Sa Nostra, ni
votarem a favor de cap comissió d’investigació que es plantegi
en aquesta cambra, i participarem a totes les que s’aprovin
evidentment. 

I un últim apunt és que, perquè clar alguns portaveus tenen
una memòria molt selectiva. Parlaven de què Bankia i Bancaja
havien estat els nuclis del rescat bancari i tal. Idò mirin,
Bankia, Cajamadrid més Bancaja, 12.347 milions d’euros de
rescat bancari. Caixa Catalunya 12.676 milions de rescat
bancari. Ha estat l’entitat financera que més doblers públics ha
rebut de tota Espanya i qui presidia aquesta entitat? El Sr.
Narcís Serra, exvicepresident del Govern amb el Sr. Felipe
González. Per tant, clar, és a dir, parlar de determinades coses
i no dir, perquè no interessa dir-ho, altres, certament, diu molt
d’aquell que fa aquestes declaracions.

Per tant, simplement per acabar, felicitar la Sra. Catalina
Cladera, agrair-li la seva presència, agrair-li les seves
explicacions, agrair al seu equip que l’acompanya i que ja sap
que en aquesta qüestió, amb la resta ja veurem, però amb
aquesta qüestió sap que ens té al seu costat.

Moltes gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Podem Illes Balears té la paraula la
Sra. Laura Camargo, cinc minuts.

LA SRA. CAMARGO I FERNÁNDEZ:

Gràcies, president. Gràcies a la consellera Cladera per les
seves respostes i també per les gestions que de cara al futur
immediat haurà de fer per tal de vetllar perquè aquests llocs de
feina, per un costat, i, per l’altra costat, el tema d’obra social i

altres qüestions que han sortit a aquesta compareixença, bé, es
noti que en tenen cura que són de l’interès d’aquest govern.

Bé, pel que fa al que acaba de dir al Sr. Camps, no em puc
resistir a dir que pot ser que precisament el fet que en aquest
procés privatitzador de les caixes d’estalvis amb aquesta llei de
caixes de l’any 2010, després d’una fructífera reunió que varen
tenir el Sr. Rajoy i el Sr. Zapatero el 5 de maig de 2010, no?,
després de la qual va sortir aquesta llei de caixes, tal vegada
aquesta responsabilitat compartida que tenen amb el procés de
liquidació de les caixes d’estalvis el fan estar molt content amb
aquesta gestió o amb aquest procés privatitzador, que tal
vegada és el que tant agrada al Partit Popular, i per això ara no
tenen res a demanar. 

Sobre el tema de les comissions d’investigació, si es referia
a la Comissió d’Investigació de Sa Nostra nosaltres la vàrem
demanar, com altres forces polítiques, amb Ciudadanos, MÉS,
etc., per una qüestió de transparència. I per una qüestió
relacionada amb el fet que Sa Nostra tots sabem que és l’eix de
múltiples casos de corrupció del Partit Popular durant els anys
vuitanta, cas Brokerval, Bon Sosec, túnel de Sóller... i podem
dir un llistat de casos lligats també a això, que vàrem tenir
durant molts d’anys al Consell d’Administració de Sa Nostra
una tapadora de mangarrufes del Partit Popular, val?

Només per quedar-me amb aquesta branca, que podria
parlar d’altres branques que també estan relacionades amb
l’antiga i extingida Caixa d’Estalvis. Llavors, no entraré en
aquesta qüestió, perquè la compareixença és per una altra cosa,
però el fet de demanar una comissió d’investigació respecte del
que ha passat, per una qüestió de democràcia i transparència,
perquè tothom té dret a saber què ha passat amb els doblers
públics d’aquesta caixa d’estalvis, estaria bé haver aprovat en
aquest parlament la comissió d’investigació, que no va ser
possible perquè ni vostès ni el Partit Socialista no varen voler.

Res més. Gràcies, president.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari MÉS per Mallorca, Sra. Capella,
cinc minuts.

LA SRA. CAPELLÀ I ROIG:

Sí. No faré intervenció. Gràcies.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Mixt, Sr. Xavier Pericay, per un
temps de cinc minuts.

EL SR. PERICAY I HOSTA:

Sí, gràcies, president. Primer, volia fer-me ressò d’aquest
comentari del Sr. Camps titllant la intervenció de la consellera
com una bona intervenció, crec que és el primer pic que li he
sentit dir això en aquest parlament i, per tant, estic content, vull
dir, d’aquest reconeixement.
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Dit això, vostè parla, em referesc a la intervenció del Sr.
Camps també, ha parlat, ha dit que respecte de les comissions
d’investigació que davant del que fa, d’aquest bloqueig del
pacte respecte d’això, però el que li faig observar és que la
Comissió d’Investigació de Sa Nostra no és una comissió
demanada pel pacte, és justament el bloqueig... no, el bloqueig
és transversal, vostès es posen d’acord amb ells per bloquejar-
ho. No té res a veure.

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

No, no, no, són coses completament distintes, eh?

Bé, se m’ha anticipat el Sr. Camps responent al Sr. Alcover,
que ha tengut realment un buit de memòria extraordinari amb
això de Caixa Catalunya, no?, impressionant, perquè realment
era a tots els titulars quan varen aparèixer aquests 62.000
milions de deute com una de les tres que més, en fi, més
doblers ens havien costat. Supòs que, efectivament, la
presidència del Sr. Narcís Serra pesava allò seu, i el que pesarà,
perquè sembla que això tampoc no s’ha acabat.

En tot cas, a propòsit d’això, només vull recordar una altra
cosa, que també té interès en tota aquesta reflexió sobre Sa
Nostra en general i sobre les caixes i aquesta barbaritat de
doblers que ens ha costat a tots els ciutadans, i probablement
més hi tot que aquests 60.000, i és que en el Congrés dels
Diputats sí que hi ha una comissió d’investigació, i s’ha creada
i l’han creada vostès senyors del Partit Popular i vostès senyors
del Partit Socialista també.

És a dir que, curiosament allà, és veritat que els han empès,
però l’han acabat creant, i ha costat un poc. Per tant, jo no sé si
és que la seva independència respecte... és a dir, el Partit
Popular d’aquí de Balears i el Partit Socialista també de
Balears, fa que puguin actuar d’una manera aquí i d’una altra
manera en el Congrés dels Diputats, però en tot cas crec que és
significatiu el que ha passat allà i el que no ha pogut passar
aquí.

I res més.

EL SR. PRESIDENT:

Pel Grup Parlamentari Socialista, Sr. Alcover, cinc minuts.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

Gràcies, Sr. President. Si em permet la broma, Sra.
Consellera, si li ha encantat tant al Sr. Camps haurem de
repassar l’acta per veure si hem dit qualque cosa que ningú no
s’ha temut perquè això... té mala pinta.

I maldament només sigui perquè que consti en acta, és cert,
m’havia oblidat de Caixa Catalunya, dec tenir memòria
selectiva, ja se m’oblida el que és més dolorós, i evidentment
aquest és un episodi dolorós, evidentment. Però el gran gruix
continua sent Madrid i València, em sap greu, i Catalunya
també, Caixa Catalunya també evidentment.

No em resistesc a fer un petit comentari sobre la comissió
d’investigació. Miri, nosaltres vàrem argumentar que, com que

sí investigava la justícia nosaltres, idò, crèiem que no, almanco
en determinades operacions, crèiem que no hi havíem d’entrar. 

Vostè, Sr. Camps, ha dit que varen votar en contra perquè,
bé, els partits del pacte després fan comparèixer qui vulguin...
s’ha oblidat, Sr. Camps, que la legislatura passada la varen
votar en contra i tenien majoria absoluta...

(Se sent una veu de fons inintel·ligible)

La varen votar en contra i tenien majoria absoluta. En fi, ha
patinat, Sr. Camps, no passa res, tothom... jo he patinat abans...

EL SR. PRESIDENT:

Sr. Alcover i Sr. Camps, Sr. Alcover i Sr. Camps, ja sé que
és un clàssic d’aquesta comissió...

(Algunes rialles)

... però aquí hi ha la consellera que és a qui han de preguntar-li
coses.

EL SR. ALCOVER I ORDINAS:

No, no, ja està, d’acord, d’acord. Miri, ho dic, perquè, un
pot patinar, jo he patinat amb Caixa Catalunya, ho reconec, ara,
vostè ha patinat amb això, nosaltres almanco hem mantingut el
mateix argument. Ja vàrem dir que el que s’havia d’investigar
era tota l’operació de les fusions de les caixes, no
específicament la de BMN, i per això a Madrid vàrem votar a
favor de totes. Consti que era amb mandat socialista allò de les
fusions. Evidentment, qui pot sortir perjudicat és el propi partit,
però crèiem que havia... de tota l’operació aquesta que es va
fer, liderada i intervinguda pel Banc d’Espanya i pel ministeri,
pels dos, crec que ha de ser el conjunt de les fusions, com es
varen fer i què es va fer i per què es va fer. No una. 

I si el que vol, si el que volia era investigar, el Sr. Pericay
com ha dit en la primera intervenció, què va passar l’any 2007,
8 i 9, que ho ha dit, una cosa així, és a dir, per què es va
demanar una comissió per investigar la fusió? Perquè la fusió
va ser l’any 2010 i 2011. 

En fi. Només per apuntar aquestes dues crec que
incoherències, però en fi, crec que allò que s’ha de fer, que és
el que es fa, és investigar tot el procediment de la fusió de
caixes. Amb aquestes sí que ens trobaran, i de fet a Madrid sí
que vàrem votar a favor.

Per la nostra part, res més. Gràcies per la compareixença.

EL SR. PRESIDENT:

Torn de rèplica, Sra. Consellera. 

LA SRA. CONSELLERA D’HISENDA I
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (Catalina Cladera i
Crespí):

Bé, jo tenc poc a dir, reiterar-me que nosaltres, des del
Govern, serem vigilants de tot aquest procés de fusió en tot el
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que ja hem explicat, en tot el tema de l’exclusió, de minimitzar
o que no hi hagi exclusió bancària i de la preservació dels llocs
de feina i que també serem... retrem comptes o us anirem
explicant quines són aquestes passes o aquestes noves
informacions que es generin amb els contactes que puguem
tenir en tot aquest procés. Bé, estaré encantada de seguir-vos
informant tant via seu parlamentària o d’una altra manera
perquè puguem tots estar d’acord a fer feina plegats en aquest
sentit. Molt bé. 

Moltes gràcies a tots.

EL SR. PRESIDENT:

Acabat el debat, volem agrair la presència de la Sra.
Consellera d’Hisenda i Administracions Públiques i dels seus
acompanyants.

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