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Sessió 10 de la CEH

La sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda (CEH) s’obre a les deu del matí i nou mi-
nuts. Presideix Antoni Castellà i Clavé, acompanyat de la vicepresidenta, Eulàlia Reguant i 
Cura, del secretari, Josep Maria Forné i Febrer, i del secretari en funcions, Germà Gordó i Au-
barell. Assisteix la Mesa el lletrat Fernando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Oriol Amat i Salas, Albert Batet i Canadell, Carmina Castellví 
i Vallverdú, Germà Gordó i Aubarell, Chakir el Homrani Lesfar, Jordi Munell i Garcia, Eduardo 
Reyes i Pino, Maria Senserrich i Guitart, Anna Simó i Castelló, Roger Torrent i Ramió, Jordi 
Turull i Negre i Alba Vergés i Bosch, pel G. P. de Junts pel Sí; Francisco Javier Domínguez Ser-
rano, Antonio Espinosa Cerrato, Javier Rivas Escamilla, Alfonso Sánchez Fisac i Laura Vílchez 
Sánchez, pel G. P. de Ciutadans; Òscar Ordeig i Molist i Alícia Romero Llano, pel G. P. Soci-
alista; Jéssica Albiach Satorres i Joan Coscubiela Conesa, pel G. P. de Catalunya Sí que es 
Pot; Alejandro Fernández Álvarez i Juan Milián Querol, pel G. P. del Partit Popular de Cata-
lunya.

Assisteixen a aquesta sessió la subdirectora general d’Entitats Locals i Seccions de Crè-
dit, Divina Alsinet i Bernadó; el president de la Federació de Cooperatives Agràries de Ca-
talunya, Ramon Sarroca; el president de l’Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya, 
Lluís Roig; el president de l’Associació de Cooperatives Antifons Obligatori, Josep Segura 
Solé; el tècnic de l’Associació de Cooperatives Antifons Obligatori, Francesc Bayo Fumadó; 
el president de la Plataforma d’Afectats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, Daniel Pa-
llejà; el responsable de cooperativisme de la Comissió Permanent Nacional de la Unió de 
Pagesos de Catalunya, Josep Carles Vicente Perelló; el coordinador tècnic de la Unió de Pa-
gesos de Catalunya, Andreu Ferrer Taverna; el president d’Asaja Lleida, Pere Roqué Oro; el 
conseller delegat d’Analistes Financers Internacionals, César Cantalapiedra López; el soci 
d’Analistes Financers Internacionals, Esteban Sánchez Pajares, i el representant de la Fede-
ració Catalana de Caixes d’Estalvis, Antoni Millet.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 

23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya (tram. 200-00005/11). Govern de 
la Generalitat (text presentat: BOPC 104, 26). Elaboració del dictamen. 

2. Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors de les oficines li-
quidadores davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les funcions que 
les oficines liquidadores compleixen a compte de l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 
356-00295/11). Maria Senserrich i Guitart, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Antonio 
Espinosa Cerrato, juntament amb quatre altres diputats portaveus dels grups parlamentaris 
en la Comissió d’Economia i Hisenda. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre els treballadors de les oficines liqui-
dadores dels registradors de la propietat (tram. 356-00351/11). Carmina Castellví i Vallverdú, 
juntament amb cinc altres diputats portaveus dels grups parlamentaris en la Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

4. Composició del Grup de Treball sobre la Creació d’una Banca Pública Catalana (tram. 
409-00003/11). Comissió d’Economia i Hisenda. Nomenament del relator.

5. Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda perquè informi sobre l’execució del pressupost (tram. 356-00327/11). Alícia Rome-
ro Llano, del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda amb el vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’execució del pressupost del 2015 
prorrogat durant el 2016 (tram. 354-00085/11). Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. 
Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Compareixença en comissió de la subdirectora general d’Entitats Locals i Seccions de 
Crèdit amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de re-
gulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (tram. 353-00158/11). 
Comissió d’Economia i Hisenda. Substanciació.

8. Compareixença en comissió de Ramon Sarroca, president de la Federació de Coope-
ratives Agràries de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, 
del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives 
(tram. 353-00159/11). Comissió d’Economia i Hisenda. Substanciació.
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9. Compareixença en comissió de Lluís Roig, president de l’Associació de Seccions de 
Crèdit de Catalunya, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 
de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (tram. 
353-00160/11). Comissió d’Economia i Hisenda. Substanciació.

10. Compareixença en comissió d’una representació de la Plataforma Antifons Obligatori 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (tram. 353-00161/11). Comis-
sió d’Economia i Hisenda. Substanciació.

11. Compareixença en comissió de Daniel Pallejà, president de la Plataforma d’Afectats 
de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives (tram. 353-00165/11). Comissió d’Economia i Hisenda. Substanciació.

12. Compareixença en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos amb relació al 
Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funciona-
ment de les seccions de crèdit de les cooperatives (tram. 353-00162/11). Comissió d’Eco-
nomia i Hisenda. Substanciació.

13. Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació de Joves Agricul-
tors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, 
del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives 
(tram. 353-00163/11). Comissió d’Economia i Hisenda. Substanciació.

14. Compareixença en comissió d’una representació del Sindicat de Joves Agricul-
tors de Catalunya amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de 
maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (tram. 
353-00164/11). Comissió d’Economia i Hisenda. Substanciació.

15. Compareixença en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret mercan-
til de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 
6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les coo-
peratives (tram. 353-00166/11). Comissió d’Economia i Hisenda. Substanciació.

16. Compareixença en comissió de Miquel Trias Sagnier, catedràtic de dret mercantil d’E-
sade - Universitat Ramon Llull, amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, 
del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives 
(tram. 353-00167/11). Comissió d’Economia i Hisenda. Substanciació.

17. Compareixença en comissió d’una representació d’Analistes Financers Internacionals 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (tram. 353-00168/11). Comis-
sió d’Economia i Hisenda. Substanciació.

18. Compareixença en comissió d’una representació de la Federació Catalana de Cai-
xes d’Estalvis amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (tram. 353-
00169/11). Comissió d’Economia i Hisenda. Substanciació.

El president

Comencem la sessió.
Abans de començar la sessió, hi ha un escrit entrat pel Grup Parlamentari de Ciuta-

dans a la Mesa per demanar un canvi de l’ordre del dia.
De fet, el canvi de l’ordre del dia –em rectificarà el grup– és en línia de l’acumulació 

que tenim avui. De fet, a la sol·licitud..., voldria dir posposar les compareixences d’avui. 
Des de la Mesa, el que diem és: les compareixences del dictamen, les compareixences, 
diguem-ne, que han de servir després per a ponència, tant de la llei...., de fet, a l’acumu-
lar tots els compareixents, sempre hi pot algun problema d’agenda. De fet, el que s’ha 
comunicat és que tot compareixent... –en concret, n’hi han tres als quals els era impos-
sible per agenda–, podran aportar a la Mesa la seva compareixença per escrit fins al 2 
de novembre, que serà publicada amb les compareixences d’avui. Aquest és el planteja-
ment que hi ha.

En tot cas, preguntaríem al grup si vol mantenir, diguem-ne, la sol·licitud, que 
voldria dir sotmetre-ho a votació. Jo, la veritat, com a president..., al final és molt di-
fícil encaixar tothom en un mateix dia, i avui tenim tota una sèrie de gent que ens 
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compareixerà. Tirar endavant el punt voldria dir comunicar-los ara que avui no com-
pareixen.

(El president dóna la paraula a Antonio Espinosa Cerrato.)

Antonio Espinosa Cerrato

Nosaltres mantenim aquest escrit. Pensem que no és el mateix que hem estat propo-
sant, que realment puguin venir. De fet, la tramitació d’aquesta manera era precisament 
per poder escoltar opinions diferents, i, per tant, sensibilitats diferents i posicionaments 
una miqueta diferents. I nosaltres pensem que, d’aquesta manera, bé, doncs, no s’està re-
flectint, aquesta..., o sigui, de fet, s’està coartant aquesta via de deliberació que pensem 
que caldria.

I, per tant, mantenim la nostra proposta.

El president

D’acord, diputat Espinosa. Per tant, ho sotmetríem a votació. Jo només..., la reflexió 
des de la Mesa és que mai serà la voluntat, que es coarti el debat. Senzillament és que, 
quan hi ha un grup molt elevat de representants de diferents àmbits de la societat civil 
a comparèixer, tancar agenda sempre ho complica, des d’aquest punt de vista, eh? Però, 
en tot cas, hi ha una sol·licitud. Per tant... (Joan Coscubiela Conesa demana per parlar.) 
Diputat Coscubiela...

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, president. Podríem disposar de la sol·licitud per saber sobre què hem de vo-
tar? (Pausa.) És que, bé, potser l’han enviat...

El president

Sí. 

Joan Coscubiela Conesa

...i no em consta, eh?

El president

No, perquè és adreçada a la Mesa.

Joan Coscubiela Conesa

Ja.

El president

És a dir, la sol·licitud de modificació de l’ordre del dia d’avui seria suspendre les 
compareixences que avui estan plantejades. (Veus de fons.) Sí. De fet, sí.

Joan Coscubiela Conesa

O resoldre-ho donant lectura a la petició. Més que re, per saber exactament què es-
tem votant, eh? (Remor de veus.)

El president

No, no. Escolta, aneu a la resolució, a la demanda concreta... (Veus de fons.) No. 
(Remor de veus. Pausa.)

El secretari

Sí, senyor president?

El president

Sí. El secretari passarà a la lectura de la proposta concreta que es sotmet a votació, 
eh? Si els sembla bé, no en cal l’exposició de motius.

El secretari

«I, per tant, sol·liciten una alteració en l’ordre del dia de la sessió d’aquesta comissió 
del 26 d’octubre de 2016, de manera que els punts 9 a 18 siguin substanciats en poste-
riors sessions de la comissió.»

Antonio Espinosa Cerrato

L’exposició de motius també és important, perquè, si no, no s’entén per què es de-
mana. Jo crec..., jo en llegiria l’exposició de motius.
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El president

El diputat demana llegir l’exposició de motius? (Veus de fons.) Secretari, llegeixi’n 
l’exposició de motius.

El secretari

D’acord, president.
«Els diputats sotasignats, que constitueixen una cinquena part dels membres de la 

Comissió d’Economia i Hisenda, d’acord amb el que estableix l’article 54.4 del Regla-
ment del Parlament, exposen que: 

»1. En data 21 d’octubre de 2016, a les 13.42 hores, vàrem rebre convocatòria i ordre 
del dia prospectiu de la sessió de la Comissió d’Economia i Hisenda convocada per al 
dia 26 d’octubre de 2016, en què consten divuit punts.

»2. Entre altres punts, consten a l’ordre del dia l’elaboració del dictamen final del 
Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, i de modificació de la Llei 
23/98, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, i la substanciació de dotze com-
pareixences prèvies a la constitució de la ponència del Projecte de llei de modificació de 
la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit 
de les cooperatives.

»3. El Projecte de llei de modificació de la Llei 6/98, de 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives, va ser presentat pel Go-
vern de la Generalitat en compliment de l’acord del Ple del Parlament, que així ho va 
acordar a conseqüència de la convalidació del Decret llei 2/2016, de 17 de maig, de mo-
dificació de la Llei 6/98, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions 
de crèdit i les cooperatives, i, per tant, per tal de garantir la participació i la funció de 
control del poder legislatiu que aquest Parlament no havia pogut exercir en l’elaboració 
de dita norma.

»4. La substanciació de tants punts de l’ordre del dia i de tanta complexitat i dificul-
tat, especialment per la seua rellevància en el tràmit d’instruments de naturalesa legis-
lativa, i la més que previsible llarga durada de la sessió de la comissió, impedeixen que 
el debat parlamentari es pugui dur a terme en condicions adequades i idònies, i és que 
aquesta circumstància pot afectar tant el compliment dels deures d’assistència i parti-
cipació dels diputats en aquests tràmits –fins i tot la més que probable afectació dels 
drets d’igualtat de participació dels diferents grups parlamentaris, especialment aquells 
amb menys diputats– com la diversitat i la participació efectiva d’experts i ciutadans 
interessats en les respectives tramitacions al dificultar i, en alguns casos, impedir la 
substancia ció de compareixences sol·licitades i acordades per la mateixa comissió.

«Tenint en compte l’origen governamental» –cinquè– «i els precedents de les inicia-
tives legislatives en què s’emmarquen els tràmits que es proposen realitzar, existeix un 
deure especialment qualificat per part de la Mesa de la comissió de vetllar per l’efectivi-
tat del debat parlamentari i amb escrupolós respecte als drets dels grups parlamentaris 
i als diputats».

»6. El més raonable per substanciar compareixences de tan variada naturalesa i de 
matèries tan complexes com la supervisió prudencial d’entitats financeres és acordar un 
calendari de sessions ordinàries i extraordinàries de la comissió.»

I finalitza tal com abans he llegit.

El president

Bé, està llegida, l’exposició de motius. Des d’aquesta presidència, l’aproximació és: 
en termes de la durada, precisament, i de poder fer el debat corresponent..., és per això 
que extraordinàriament es va habilitar una comissió –que normalment és a la tarda– de 
matí i tarda.

Jo no sé si, a més, hi ha alguna confusió en els termes d’interpretar que algunes de 
les sol·licituds que avui es voten eren sol·licitud i compareixença, que no era el cas.

I, en tercer i últim, des de la perspectiva que en aquests moments n’estan confirmats, 
de compareixents, dotze de quinze..., sempre és difícil encaixar que als quinze exacta-
ment els vagi bé el mateix dia. De fet, la comissió i els grups són qui poden decidir. De 
fet, les tres persones que avui no poden comparèixer tenen fins al dia 2 per fer l’aportació 
per escrit, però també la comissió és sobirana per decidir que tornem a habilitar el dia 2 
perquè les tres persones a les quals no els anava bé per agenda puguin venir.
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El que segur que aquest president els diria que no creu que sigui just, tampoc, i equi-
tatiu, és que, perquè a una o dues persones no els anés bé, canviem l’agenda ara de dotze 
que avui estan confirmats aquí, eh?, els convidats.

Per tant, sotmetem a votació la sol·licitud de canvi d’ordre del dia? (Pausa.) El que 
vol dir que..., si es vota «sí» vol dir que avui es suspenen aquestes compareixences; si 
es vota que no, es segueix amb l’ordre del dia que estava establert. Sí? (Pausa.)

Vots a favor? (Veus de fons.) Ah –perdó. Vots a favor de modificar avui l’ordre del 
dia i suspendre els punts corresponents?

Vots en contra?
La sol·licitud no prospera, per 16 vots en contra i 4 a favor. Sí? (Pausa.)
Per tant...

Antonio Espinosa Cerrato

Manifestar que consti en acta, eh?, si us plau. (Veus de fons.)

El president

Perdó... –perdó–, abstencions –perdó. Per tant, dues abstencions, no m’hi he fixat. 
Perdoni, diputat.

Per tant, són 14 vots en contra, 2 abstencions i 4 a favor. Sí? (Pausa.)
Tot el que debatem consta en acta, diputat, sí.

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 
i de modificació de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, 
d’estadística de Catalunya (elaboració del dictamen)

200-00005/11

Per tant, passaríem al debat, avui, en comissió del dictamen del Projecte de llei del 
Pla estadístic de Catalunya. S’han fet arribar als diferents portaveus les esmenes amb 
votació. Si els sembla bé als portaveus, passaríem directament a la votació de cada una 
de les esmenes, que estan agrupades i en tenen tots una agrupació de vots. Sí? (Pausa.) 
Sí, senyor Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Només per deixar constància, que ens agradaria que es recollís a l’acta, de la va-
loració molt positiva que fa el nostre grup del treball de la ponència, i, molt concreta-
ment, del diputat Oriol Amat, que ha facilitat no només el treball tècnic, sinó la recerca 
d’acords. I això pressuposa que, si acabem de treballar bé d’aquí al Ple, doncs, potser 
aquest projecte de llei sortirà amb molts menys suports dels que va començar en la seva 
tramitació.

Com que algunes vegades fem constar el que no ens agrada, crec que és just valorar 
el bon treball fet pel diputat Oriol Amat; tots, però ell, perquè ha estat el que ha organit-
zat i ha facilitat el treball de la ponència.

El president

Gràcies, diputat. Passaríem, per tant, a les diferents agrupacions de votacions de les 
esmenes que queden encara a debat en el dictamen.

Per tant, el primer grup de votacions són les esmenes 2, 16, 21, 24, 38, 44, 6, 7 i l’es-
mena tècnica legislativa número 1.

Vots a favor? 
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, aquestes esmenes queden incorporades per unanimitat.
Ara passaríem a votació de l’esmena número 43.
Vots a favor? 
Vots en contra?
Abstencions?
Queda incorporada, aquesta esmena, per 18 vots a favor i 2 abstencions.
Se sotmeten a votació ara les esmenes número 1, 3, 11, 22, 25, 28, 37, 39, 45, 14, 15, 

19, 20, 34 i 35.
Vots a favor? 
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Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, queden incorporades per 16 vots a favor, 4 en contra i cap abstenció.
Ara passem a votació de l’esmena número 33.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Passaria a estar incorporada, l’esmena, per 15 vots a favor, 5 en contra, cap abstenció.
Sotmetem ara a votació l’esmena número 8.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, l’esmena quedaria incorporada per 16 vots a favor, cap en contra i 4 absten-

cions.
Ara sotmetem a votació les esmenes 5, 17, 26, 36, 42.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Aquestes esmenes queden rebutjades per 12 vots en contra i 8 a favor.
Passaríem a la següent agrupació, que són les esmenes 9, 12, 13 i 32.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queden rebutjades per 13 vots en contra, 5 a favor i 2 abstencions.
La següent esmena a votar és la número 10.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 7 vots a favor i 13 en contra, cap abstenció.
Sotmetem ara a votació l’esmena número 40.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 4 vots a favor, 14 en contra i 2 abstencions.
Ara sotmetem a votació l’esmena número 29.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Queda rebutjada per 4 vots a favor, 13 en contra i 3 abstencions.
Sotmetríem ara a votació les esmenes números 4, 18 i 30.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Quedaria rebutjada, per tant, per 3 vots a favor, 17 en contra i cap abstenció.
Ara sotmetem a votació les esmenes 23 i 31.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Quedarien rebutjades per 2 vots a favor, 18 en contra i cap abstenció.
Sotmetem ara a votació l’esmena número 27.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, quedaria rebutjada per cap vot a favor, 18 en contra i 2 abstencions.
Sotmetem a votació ara l’esmena número 41. (Veus de fons.) Perdó?

Joan Coscubiela Conesa

Un aclariment. En el quadern de votació previ, l’esmena número 41 apareixia com a 
retirada, perquè era una duplicitat.
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El lletrat

Sí, però avui el grup que l’ha presentat no ho ha dit. Ho ha de dir formalment. Ara 
és el moment.

Joan Coscubiela Conesa

D’acord –d’acord. Ho dic per saber si votem una cosa que està retirada...

El president

I perquè el president no ho té en el seu quadre (el president riu), que està retirada. 
Per tant...

Joan Coscubiela Conesa

Per això estic jo... –perdó–, el grup.

El lletrat

La retirada s’ha de fer en comissió.

El president 

Bé, doncs, ho preguntem. Es considera retirada?

Antonio Espinosa Cerrato

Es considera retirada, sí.

El president 

Sí? (Pausa.) Doncs, queda retirada, l’esmena número 41.
Debatudes totes les esmenes, passaríem ara a la votació de la resta de text del dic-

tamen.
Vots a favor? (Veus de fons.) Tot el text no esmenat.
Queda aprovat per unanimitat.
En aquests moments preguntaríem als grups si volen reservar alguna esmena viva 

per al Ple, que ho digui ara cada un dels grups. (Veus de fons.) Sí? (Pausa.) Comencem.

Antonio Espinosa Cerrato

Per part del Grup de Ciutadans, totes, les reservem totes.

El president

Totes. Per part del Grup Socialista? (Veus de fons.) No. El Grup de Catalunya Sí que 
es Pot?

Joan Coscubiela Conesa

Sí, per part del Grup de Catalunya Sí que es Pot, mantindríem vives les esmenes 
que han estat rebutjades, sens perjudici que després en puguem fer una selecció a fi 
d’agilitzar el Ple.

El president

Totes les rebutjades. I des del Partit Popular?

Juan Milián Querol

Sí. Des del Partit Popular, també volem mantenir vives les dues esmenes presentades.

El president 

D’acord.

Eulàlia Reguant i Cura

Des de la CUP - Crida Constituent, també volem mantenir vives les esmenes.

El president

Perfecte. (Veus de fons.) No, no..., ja no. (Pausa.)
Per tant, el dictamen ja queda a disposició del Ple.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació dels treballadors de les 
oficines liquidadores perquè informi sobre les funcions que les oficines 
liquidadores compleixen a compte de l’Agència Tributària de Catalunya

356-00295/11

Passaríem ara al segon punt de l’ordre del dia, que és la sol·licitud de compareixença 
d’una representació dels treballadors de les oficines liquidadores davant de la Comissió 
d’Economia i Hisenda perquè informi sobre les funcions que les oficines liquidadores 
compleixen a compte de l’Agència Tributària de Catalunya.

Podem portar-ho a votació directament? (Pausa.)
Vots a favor?
Queda aprovada per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració 
i Funció Pública perquè informi sobre els treballadors de les oficines 
liquidadores dels registradors de la propietat

356-00351/11

El següent punt de l’ordre del dia, el tercer, és la sol·licitud de compareixença de la 
secretària d’Administració i Funció Pública davant de la Comissió d’Economia i Hisen-
da perquè informi sobre els treballadors de les oficines liquidadores dels registradors de 
la propietat.

Podem passar-la a votació, també, directament? (Pausa.)
Vots a favor?
Queda aprovada, també, per unanimitat.

Composició del Grup de Treball sobre la Creació d’una Banca 
Pública Catalana 

409-00003/11

El quart punt de l’ordre del dia és la composició del Grup de Treball sobre la Creació 
d’una Banca Pública Catalana i la designació dels membres del grup de treball. Per tant, 
passaríem que els grups anunciïn qui serà cada un dels membres.

Pel Grup de Ciutadans?

Antonio Espinosa Cerrato

Pel Grup de Ciutadans, ho seré jo mateix.

El president

Pel Grup Socialista... (Veus de fons.) Són dos? (Pausa.) Són dos per grup.

Antonio Espinosa Cerrato

Dos per grup?

El president

I, si no, ho poden fer arribar a la Mesa.

Antonio Espinosa Cerrato

Ho farem arribar a la Mesa.

El president

Ho faran arribar a la Mesa? (Pausa.) D’acord.

Antonio Espinosa Cerrato

Jo, segur, i un altre.

El president

Molt bé. Per part del Grup Socialista?

Òscar Ordeig i Molist

Sí, per part del Grup Socialista, la diputada Alícia Romero i jo mateix, Òscar Or-
deig.
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El president

Perfecte; gràcies. Per part del Grup de Catalunya Sí que es Pot?

Joan Coscubiela Conesa

La diputada Jéssica Albiach i Joan Coscubiela.

El president

Gràcies. Per part del Grup Popular?

Juan Milián Querol

Per part del Partit Popular, Alejandro Fernández i Enric Millo.

El president

Per part del Grup de la CUP?

Eulàlia Reguant i Cura

El diputat Albert Botran i jo mateixa, Eulàlia Reguant.

El president

I per part del pel Grup de Junts pel Sí?

Carmina Castellví i Vallverdú

Sí, el diputat Oriol Amat i jo mateixa, Carmina Castellví.

El president

Molt bé; gràcies, diputada. (Veus de fons.) D’acord.
Gràcies.

Sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia perquè 
informi sobre l’execució del pressupost

356-00327/11

Aportats els diferents representants dels grups, passaríem al següent punt de l’ordre 
del dia, que és la sol·licitud de compareixença del secretari d’Economia davant de la Co-
missió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre l’execució del pressupost. El punt 
número 6, en aquest cas, també és sobre la compareixença de l’execució del pressupost, 
però, en aquest cas, del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Podem substanciar o podem debatre les dues compareixences? (Pausa.) Hi ha algu-
na modificació? (Pausa.) No? (Pausa.) Es mantenen els dos punts exactament iguals... 
(Veus de fons.) Doncs, llavors els separem, eh? Primer passaríem al primer punt, que és 
el presentat pel Grup Socialista.

Passem a votació? (Pausa.) Sí? (Pausa.)
Vots a favor?
S’aprova per unanimitat.

Sol·licitud de sessió informativa amb el vicepresident del Govern 
i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’execució del pressupost 
del 2015 prorrogat durant el 2016

354-00085/11

Ara sí, el sisè punt de l’ordre del dia és la compareixença del vicepresident del 
Govern sobre l’execució del pressupost 2015 prorrogat durant el 16. (Joan Coscubiela 
Conesa demana per parlar.) Diputat Coscubiela, sí?

Joan Coscubiela Conesa

Molt breument, president; gràcies. El nostre grup va demanar aquesta compareixen-
ça a finals del mes de juliol, i volem deixar constància que alguna cosa no funciona en 
el conjunt del Parlament de Catalunya perquè una compareixença demanada el mes de 
juliol s’estigui debatent en aquests moments, i, en el millor dels casos, sigui substanci-
ada el 16 de novembre, tenint en compte que, a més a més, afecta un element clau de la 
vida parlamentària com és el tema del seguiment dels pressupostos –en aquest cas, el 
pressupost prorrogat del 2015 per al 2016. Tenint en compte que, a més a més, hi han se-
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rioses dificultats per resseguir l’execució pressupostària, perquè les dades que facilita el 
mateix Govern són dades molt agregades, nosaltres tenim un especial interès que com-
paregui el màxim responsable del Govern en aquesta matèria.

No els amago que en un determinat moment, i en altres circumstàncies, hauríem 
acceptat el fet de subrogar-nos a la petició plantejada pel Grup Socialista i que vingués 
el secretari d’Economia, que ja s’ha aprovat. Però tenint en compte l’actitud que de ma-
nera reiterada està adoptant el vicepresident del Govern en seu parlamentària, d’un cert 
menyspreu a la funció de l’ordre legislatiu com a mecanisme de control del Govern, amb 
un to displicent, de no voler respondre a res del que se li pregunta i tirar pilotes fora, em 
semblaria oportú que aquesta comissió, en la seva funció de representant del conjunt del 
Parlament en temes d’economia i hisenda, doncs, encara que només sigui per pedago-
gia, acordés la compareixença del vicepresident, fonamentalment per recordar-li que és 
el legislatiu el que controla l’executiu, i no l’executiu qui li diu les coses que ha de fer al 
legislatiu. Per això mantenim la nostra proposta.

Gràcies.

El president

Molt bé; gràcies, diputat.
Passaríem, per tant, a la votació.
Vots a favor?
Vots en contra?
Abstencions?
Per tant, queda rebutjada per 9 vots a favor, 11 en contra i cap abstenció.
Passaríem als següents punts de l’ordre del dia, que ja són les diferents comparei-

xences que tenim avui respecte a..., previs a l’elaboració final del dictamen sobre la Llei 
que regula les seccions de crèdit de les cooperatives. Suspenem mig minut perquè entri 
el primer compareixent.

La sessió se suspèn a dos quarts d’onze del matí i cinc minuts i es reprèn a dos quarts d’on-
ze i onze minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió. 

Compareixença en comissió de la subdirectora general d’Entitats 
Locals i Seccions de Crèdit amb relació al Projecte de llei de 
modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

353-00158/11

Donar la benvinguda a tots els compareixents que tenim avui; per tant, benvinguts a 
aquesta comissió, que serà un debat intens. I, per tant, en aquest sentit, comencem amb 
la primera compareixença. Per tant, la primera benvinguda és per a la senyora Divina 
Alsinet, que és la subdirectora general d’Entitats Locals i Seccions de Crèdit.

Als grups parlamentaris i als compareixents..., si els sembla bé, l’esquema que se-
guirem és, més o menys, amb la flexibilitat que sempre hem donat en aquesta Mesa: els 
compareixents, sobre els deu minuts de compareixença; cinc minuts cada un dels grups, 
i la contesta de la mateixa persona que estigui compareixent. Per tant, més o menys, que 
estiguem sobre aquests temps, amb la flexibilitat, lògicament, que necessiti cada un dels 
diputats o cada un dels compareixents.

Per tant, senyora Alsinet, té la paraula.

La subdirectora general d’Entitats Locals i Seccions de Crèdit 
(Divina Alsinet i Bernadó)

D’acord. Sí? (Veus de fons.) Moltes gràcies, president. Senyores diputades, senyors 
diputats, senyors tots, comparec, tal com s’indica en l’ordre del dia, amb relació al Pro-
jecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcio-
nament de les seccions de crèdit, i, en concret, quant al capítol IV, que desenvolupa el 
Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit.
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Aquest fons és un fons de contingències dotat per les cooperatives amb secció de 
crèdit per donar estabilitat al conjunt del sector. Proveeix de liquiditat les cooperatives 
agràries amb secció de crèdit en què els seus socis hagin acordat prèviament la baixa 
d’aquesta secció i necessitin temps per a la realització dels seus actius amb què fer front 
al retorn dels fons dipositats per llurs titulars.

En un primer punt, vull donar resposta al perquè del Fons cooperatiu de suport a les 
seccions de crèdit i del seu caràcter obligatori. Abans d’explicar el perquè del fons, vull 
remarcar què és una secció de crèdit, ja que, tot i que intervé en la intermediació dinerà-
ria, no ens trobem davant d’una entitat bancària.

Les seccions de crèdit són branques d’activitat auxiliar de les cooperatives en què 
la seva activitat principal és agrària, en què els titulars dels fons dipositats en elles 
són els seus socis –tant els comuns o productors com els col·laboradors–, i on la seva 
operativa es restringeix a la gestió conjunta de la tresoreria d’aquests i de la mateixa 
coo perativa i al finançament de l’activitat agrària de la cooperativa i dels seus associ-
ats, a més de les necessitats domèstiques d’aquests darrers i dels socis col·laboradors.

El diner del camp per al camp és la premissa que reiteradament trobem associada 
amb les seccions de crèdit, i és un fet que la norma així recull. També vull fer un incís 
quant a la seva ubicació geogràfica: estan concentrades en el triangle sud de Catalunya, 
i, en concret, bàsicament en el Camp de Tarragona, les Terres de l’Ebre i el sud de les 
Terres de Ponent. Aquesta concentració també es produeix en un subsector econòmic: 
l’agroalimentari.

Aquestes cooperatives, per tant, a les incerteses econòmiques, financeres i comer-
cials associades a tota empresa, hi han d’afegir les climàtiques, en l’exercici de la seva 
activitat principal agrària, que, atesa la seva ubicació territorial, fan que qualsevol inci-
dència que pugui afectar la viabilitat de la cooperativa tingui un impacte directe en la 
liquiditat de la seva secció de crèdit i repercuteixi directament en les cooperatives agrà-
ries amb secció de crèdit de l’entorn.

No s’ha d’oblidar que la principal premissa en què es basa la intermediació dinerària 
és la confiança en els seus actors. Qualsevol actuació que trenqui aquesta confiança re-
dunda en una situació de pànic i en un efecte dominó sectorial. És el que s’anomena «risc 
sistèmic», quan es parla de les entitats financeres, per al qual l’òrgan supervisor ha d’ins-
trumentar mecanismes a fi de minimitzar-lo.

En el passat, davant de situacions de crisis puntuals, algunes cooperatives agràries 
amb secció de crèdit ja van valorar les repercussions en la seva activitat financera i com, 
de retruc, afectarien la seva activitat agroalimentària, aquestes situacions delicades. I van 
aprovar mesures de suport financer que van facilitar el retorn de part dels fons diposi-
tats en cooperatives amb seccions de crèdit en una situació delicada, mentre disposaven, 
aquestes, de temps per procedir a la liquidació ordenada dels actius de la secció de crèdit 
i de la resta de seccions, si esqueia, en cada cas.

Després de diverses experiències de reacció en el sentit esmentat, l’Administració 
de la Generalitat va creure convenient fer un pas més, i, davant les actituds lloables de 
solidaritat i intercooperació d’empreses per a determinades cooperatives, de passar el 
plateret quan retrontollava el conjunt del sector, l’Administració va impulsar la creació 
d’un instrument proactiu en què participessin totes les cooperatives amb secció de crè-
dit, atès que és el conjunt d’aquestes cooperatives qui es beneficia de l’estabilitat i soste-
nibilitat del sector.

Entenem que no poden existir free-riders; no pot sorgir, la cooperativa, per a pre-
venir situacions crítiques puntuals en un entorn en el qual existeixin cooperatives amb 
secció de crèdit que es guiïn pel seu interès personal i es beneficiïn de la resolució satis-
factòria, però sense fer cap aportació per a la seva resolució. La dotació de l’instrument 
ha de ser obligatòria per a totes les cooperatives amb secció de crèdit; no pot ser en cap 
cas voluntària, la seva participació, atès que totes es beneficien de la mesura. No apro-
fundiré en la bondat de l’instrument, atès que la regulació europea quant a instruments 
similars al Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit avala la seva creació.

Arribats a aquest punt, cal fer una valoració de per què no pot ser un instrument pú-
blic –ja es deia al preàmbul, però voldria aprofundir-hi. Aquest fons es dota amb els re-
cursos del sector, i les actuacions a fer, pautades normativament, estaran gestionades i 
administrades per una cooperativa de segon grau representativa del sector. En aquests 
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moments, està designada l’Associació de Seccions de Crèdit, cooperativa de segon grau, 
la qual compleix amb tots els requisits legals exigits.

La implicació de la Generalitat de Catalunya únicament se limitarà, d’acord amb 
l’article 21.2, a l’emissió d’un informe preceptiu no vinculant del departament compe-
tent en matèria d’economia i finances, prèviament a la presa d’acords relatius a actuaci-
ons de suport financer per part del consell rector de l’associació o de la comissió en què 
aquest pugui delegar. Qualsevol implicació major a la descrita per part de la Generalitat 
de Catalunya comportaria la consideració d’aquest instrument com a pertanyent al sec-
tor públic adscrit a aquesta Administració, amb totes les restriccions operatives que im-
plicaria, la qual cosa limitaria la seva eficàcia.

Això no impedeix que, en el supòsit de ser, l’actuació de suport aprovada pel fons, 
una operació de finançament, aquesta es pugui garantir amb les línies de finançament 
i aval que disposi la Generalitat de Catalunya, sempre que la cooperativa a la qual s’hagi 
concedit aquest finançament compleixi tots el requisits reglamentaris que estableixi el 
marc normatiu que reguli el suport públic.

Davant determinats comentaris fets per les cooperatives que no participen a data 
d’avui en el fons, vull donar resposta a la següent pregunta que s’ha fet: què és l’aporta-
ció al fons? Aquesta aportació al fons és una inversió financera. En cap cas l’aportació al 
fons és una pèrdua per a la cooperativa que ha fet l’aportació, sinó que es tracta d’una in-
versió financera a llarg termini de caràcter permanent, la qual, d’acord amb l’article 20.4, 
serà objecte de reintegrament a la cooperativa partícip quan els seus socis, en assemblea 
general, hagin acordat prèviament la baixa registral de la secció de crèdit, amb el retorn 
dels fons dipositats a llurs socis titulars. L’import pel qual es restituirà l’aportació feta 
serà pel valor liquidatiu, d’aquí que la cooperativa gestora del fons hagi d’articular un 
reglament de funcionament intern per tal que el valor liquidatiu sigui el més alt possible.

És en aquest punt on el Parlament de Catalunya, al meu parer, pot introduir millores 
en la concessió i formalització de les actuacions de suport en què es materialitzarà el 
fons. A mode d’exemple, i segons el meu punt de vista, poden ser: aprovar la possibi-
litat d’incorporar la participació d’experts independents en la presa de decisions sobre 
la concessió d’actuacions de suport, els quals participarien en les comissions delegades 
del consell rector de la cooperativa de segon grau gestora del fons.

Establir uns criteris a complir per les actuacions de suport financer a fer pel fons. 
I, en aquest sentit, s’hi podria incloure que, en el supòsit d’atorgament de garanties o 
concessió d’operacions de finançament, la cooperativa a qui se li presti aquest suport 
haurà de tenir viabilitat futura avaluada per un expert independent, de manera que tin-
gui capacitat suficient per al retorn de les obligacions derivades de les actuacions de su-
port fetes pel fons més la resta d’obligacions adquirides, i aquestes actuacions hauran 
d’estar garantides suficientment.

En el supòsit d’adquisició d’actius, o que s’hagi de subrogar amb passius, fixar un 
preu d’adquisició mínim en el cas d’immobles –o sigui, de compra d’immobles– que 
no excediria el taxat per una societat de taxació homologada. En la subrogació de prés-
tecs i crèdits atorgats per la cooperativa als seus socis, s’haurà d’analitzar la capacitat 
de retorn dels titulars d’aquestes operacions i les garanties de cadascuna de les operaci-
ons amb criteris similars als aplicats per les entitats de crèdit, i en cap cas no es podran 
adquirir operacions que no estiguin al corrent de pagament. En l’adquisició d’actius..., 
perquè hem de partir de la base que, ja que la norma permet l’adquisició d’immobles, és 
possible que s’hagin d’assumir passius pel fet que aquest immoble pugui estar hipotecat; 
en aquest cas, diem que no s’haurien d’assumir passius inherents a les actuacions que 
comprometin la viabilitat del fons.

Una altra mesura podria ser traslladar els costos que es derivin de les actuacions de 
suport en què incorre la cooperativa administradora del fons –com podria ser la con-
tractació d’experts o el que sigui, en cada cas– a la cooperativa que en rebi realment el 
suport, per no haver-ho de repercutir al fons.

Una altra mesura, instrumentar totes les actuacions de suport en document intervin-
gut per fedatari públic; això ja és de propi sentit comú, però s’hi podria afegir.

Fixar que els actius financers en què s’inverteixi la part del fons no aplicada a les 
actuacions de suport financer estiguin dipositats en una entitat financera de reconeguda 
solvència; aquesta també seria de sentit comú, però s’hi podria afegir.
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Per últim, i a fi de generar liquiditat, i, per tant, de no haver de fer, les cooperati-
ves amb secció de crèdit, noves aportacions al fons, la cooperativa administradora del 
fons vetllarà pel traspàs al trànsit ordinari de les actuacions de suport en què incorri 
–tals com subrogació del finançament atorgat, venda d’actius...–, per a la qual cosa tots 
els contractes de finançament que es contreguin, tant perquè els atorgui com perquè se 
subrogui amb préstecs o crèdits que hagi concedit a les cooperatives que reben el su-
port, hauran d’incloure la clàusula de cessió a tercers per facilitar-ne el traspàs.

Arribats a aquest punt, i atès que ens trobem davant d’una modificació de la Llei 
6/1998, que no hem d’oblidar que és la que regula el funcionament de les seccions de 
crèdit, el Parlament de Catalunya pot valorar l’oportunitat que se li planteja quant a la 
millora de la regulació vigent. Aquesta havia estat alguna petició que ens havia tras-
lladat algun dels diputats de la cambra, no?, en aquest sentit, que ho apuntéssim. I, en 
aquest sentit, es poden apuntar les següents iniciatives, amb el benentès que un reforça-
ment de la normativa sobre les seccions de crèdit no assegura el bon funcionament les 
cooperatives agràries amb secció de crèdit –al no ser ens tutelats administrativament– 
ni garanteix els fons dipositats pels socis que gestioni aquesta secció de crèdit.

Tal com indica el Síndic de Greuges de Catalunya en l’escrit del passat 21 d’octubre 
–amb la qual cosa és molt recent–, en què tanca les actuacions d’ofici instades sobre 
la desapareguda secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, en el qual 
indica que no observa indicis o signes d’actuació irregular per part de l’Administració 
–amb aquesta «Administració» es refereix a la Generalitat de Catalunya–, atès que les 
competències de la Generalitat de Catalunya en relació amb les seccions de crèdit són 
de supervisió prudencial i no de tutela administrativa..., després d’expressar l’anterior, 
literalment, el Síndic de Greuges de Catalunya indica, en l’escrit que ens ha remès, que 
són els socis de les cooperatives els que prenen les decisions en relació amb la gestió 
d’aquesta –en les assemblees generals–, i el consell rector és el darrer responsable de 
la seva aplicació, com a empreses privades que són i que actuen amb tota la indepen-
dència.

A més, hi ha millores normatives que podem introduir que es podrien implementar, 
però no permet fer-ho immediatament, atès que es parteix de situacions preexistents 
–que, això..., s’ha de ser conscient d’aquest tema– que s’haurien d’anar adaptant gradu-
alment, on no sempre pot existir la mera voluntat de la cooperativa per implementar-les, 
atès que aquesta està a expenses de tercers, en alguns casos, com pot ser si afecta la 
cartera de préstecs, perquè hi ha els titulars de les operacions, que hi han de dir el què.

En aquest sentit, en el sentit de poder introduir millores, es poden recollir en la llei 
les mesures contingudes en el codi de bones pràctiques elaborat per la Direcció General 
de Política Financera, Assegurances i Tresor al juny del 2016 i tramès a totes les coope-
ratives amb secció de crèdit, en què se recomanava la seva aplicació, o en altra normativa 
estatal o autonòmica publicada en relació amb el funcionament de les cooperatives amb 
secció de crèdit, o en la Llei d’auditoria, quant a la relació entre les firmes auditores i l’òr-
gan supervisor de les entitats financeres.

Els punts on es podria incidir són els següents: reduir els actius de risc de la secció 
de crèdit i formalitzar-los adequadament a fi que permetin el seu traspàs a tercers per fa-
cilitar l’obtenció de liquiditat a la cooperativa agrària amb secció de crèdit que en sigui 
la posseïdora; reforçar la solvència de la cooperativa revisant els coeficients de palan-
quejament, calculats com el coeficient entre el passiu exigible de la cooperativa i els seus 
recursos propis.

Les cooperatives agràries amb secció de crèdit, hem de recordar que, a diferència de 
les entitats de crèdit, tenen un doble coeficient de solvència: aquest que he esmentat, el de 
palanquejament, exigible a recursos propis, a més d’un segon, que és l’immobilitzat ma-
terial i immaterial net de subvencions a la cooperativa amb els recursos propis. Aquest 
segon és tenint present, per tant, el risc associat al negoci agroalimentari. Hem de partir 
de la base que és una empresa agrària on hi ha una branca financera, però no hem de per-
dre mai de vista la seva vessant principal, que és l’agroalimentària.

Altres mesures: millorar l’acreditació professional del director de la secció de crè-
dit i del consell rector a fi que els responsables darrers de la gestió de la secció de crèdit 
comptin amb els coneixements suficients per a la presa de decisions; augmentar la coor-
dinació amb els auditors quant a les seves relacions amb la Direcció General de Políti-
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ca Financera, Assegurances i Tresor, com a òrgan que desenvolupa les competències de 
supervisió prudencial sobre seccions de crèdit, i transposar, per a les cooperatives agrà-
ries amb secció de crèdit, les obligacions d’informació establertes en la normativa vigent 
d’auditoria de comptes quant a l’òrgan supervisor de les entitats financeres.

Incrementar la transparència –una última mesura– del funcionament de la secció de 
crèdit en les seves relacions amb els seus socis comuns i col·laboradors i amb l’entorn 
a fi que aquests tinguin una adequada percepció de la seva operativa i de les garanties 
dels fons dipositats en aquestes.

En conclusió, el Parlament té l’oportunitat de millorar l’instrument que recull el vi-
gent capítol IV de la Llei 6/98 quant al Fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit 
mantenint els seus trets bàsics, que no són altres que..., un fons proactiu de contingències 
dotat obligatòriament pel conjunt de les cooperatives amb secció de crèdit per facilitar 
liquiditat a aquelles cooperatives que donen prèviament de baixa la seva secció de crèdit 
i per poder retornar els fons dipositats a llurs titulars, en la mesura del possible, mentre 
realitzen els seus actius.

Els elements a introduir, des del meu punt de vista, consisteixen en criteris quant a 
les actuacions de suport a concedir i en la seva formalització, que poden donar un major 
confort a les cooperatives amb secció de crèdit que participin en el fons i potenciar-ne 
l’objectiu final, que no és altre que donar estabilitat i sostenibilitat al sector cooperatiu.

Així mateix, i tal com ja he indicat, al tractar-se d’una modificació legal, el Parla-
ment pot anar més enllà de la simple revisió del capítol IV, que n’és l’objecte principal, 
i ampliar-lo a la resta de la redacció de la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit, si així es creu oportú.

I, dit això, doncs, estic a la vostra disposició, per si teniu preguntes a fer.
Res més.

El president

Gràcies, senyora Alsinet. Ara passarem a les intervencions dels grups. Per part del 
Grup de Ciutadans, té la paraula el diputat Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Jo seré extremadament breu, perquè m’agradaria, a part de sentir la... Bé, primer, 
gràcies per la compareixença, i a la resta de presents a la sala, que Déu n’hi do, la repre-
sentació del sector que hi ha.

Jo prefereixo sentir la resta de parts que hem de sentir abans de desgranar, i per això 
no faré cap pregunta.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Socialista, diputat Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, president. Bon dia a totes i a tots: a tota la gent del sector agroalimentari, 
cooperatiu i de seccions de crèdit; a la subdirectora general, per la compareixença i la 
claredat del que ha explicat; a la gent del Govern; a l’Associació de Seccions de Crèdit, 
la Federació de Cooperatives Agràries, els sindicats agraris... –només els dono la ben-
vinguda ara, eh?, a la resta no ho faré–, associacions, cooperatives agràries i sindicats.

Jo crec que –començo pel final– nosaltres sí que hem insistit, des de bon  principi, 
que aquí calia que tots plegats diguéssim si «fons, sí», «fons, no». Nosaltres ja hem 
dit que el fons creiem que és una bona eina. Teníem alguns dubtes que s’han resolt els 
darrers mesos sobre si aquest fons podia ser utilitzat per la cooperativa de Cambrils, per 
volum. Entenc que la subdirectora deu estar d’acord en la solució que s’ha trobat, de tro-
bar una solució a part de la cooperativa de Cambrils. A nosaltres això ens satisfà, per 
aquesta banda.

I llavors, per tant, ens situaríem, des del Grup Socialista, tot i estar d’acord en la cre-
ació del fons, potser en més temes de com gestionem aquest fons, com el millorem. I jo 
crec que va en la línia –coincidim exactament amb el que ha dit– que aquí és on hem 
d’anar a mirar: quines són les garanties a un cost raonable, no sobrecarreguem més de 
costos... Tots volem garanties, volem seguretat en la gestió d’aquest fons, però no fem 
que també, llavors, sigui en base a tenir més costos.
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Per tant, aquí és on hauríem de filar prim, en com ho fem per tenir les màximes ga-
ranties: la supervisió del Govern, les auditories que facin falta, però sobretot que no sigui 
amb càrrec a aquest fons, o que sigui excessiu. Per tant, nosaltres, totalment d’acord, i 
estem en aquesta línia.

Només un aspecte. Parlem de la solvència, de les ràtios; està molt bé, vull dir, però 
a mi sí que m’agradaria que digués... Clar, és que més solvència final també és que..., si 
ho comparem amb el sector de la banca, diu: «Bé, escolti, si és que és un sector molt, 
molt, molt sanejat; molt, molt, molt solvent», i no confonguem segurament alguns expe-
dients, algunes seccions de crèdit que no funcionen i que tenen problemes, amb el que 
és el sector en general.

Per tant, jo no sé fins a quin punt hem d’anar exigint també més solvència per do-
nar una imatge que el sector agroalimentari és rendible, que les cooperatives van bé i 
que les seccions de crèdit també tenen futur i també poden aguantar. Són algunes, que 
tenen algun problema, i hem d’anar a mirar com ho solucionem. I, per tant, aquí és on 
el Govern també..., home, doncs, jo sí que demanaria que aquells expedients que tenim 
oberts –que ja ho vaig dir l’altra vegada– potser els hem de seguir una mica millor, no?

Per tant, jo crec que aquí també s’hi pot afegir alguna coseta de com podem acotar 
les seccions que tenen problemes –doncs, aquí, ser més diligents des del Govern–, i lla-
vors, la resta del sector, millorar professionalitat i tot això que ha dit, millorar la gestió, 
que també són entitats privades, i, per tant, cal millorar i professionalitzar la gestió, el 
programa informàtic... Jo crec que aquí, també, no pot ser que no tinguem programes 
unificats, i, per tant, més en aquest sentit que no pas anar a demanar a la gent que tin-
guin més i més diners pendents. I també, evidentment, la transparència en la gestió del 
fons i en la gestió dintre de cada secció de crèdit.

Per tant, jo faig aquestes reflexions. Coincidim plenament amb el que ha dit, i sí que 
m’agradaria que, si pogués, afinés una miqueta més aquests temes que li he comentat, 
perquè nosaltres, tot i estar-hi d’acord, sí que potser veiem que algun punt es podria afi-
nar, millorar o modificar una miqueta perquè tots plegats, doncs, coincideixin en dife-
rents posicionaments del mateix sector, de les seccions, de les cooperatives, que encara 
potser poden tenir algun dubte de com es gestiona tot plegat.

I només una última pregunta. Hi ha alguna secció de crèdit que ens ha demanat la 
possibilitat de no gestionar el fons a través d’una sola associació, una sola entitat, sinó que 
es pogués fer..., que es poguessin agrupar en diferents entitats. Entenc que el Govern això 
no ho defensa, des del punt de vista tècnic; defensa, la subdirectora general, que s’agru-
pin totes, tal com estan, en una sola associació de seccions de crèdit, doncs que també 
aquest fons, evidentment, s’ha de fer en una sola entitat. En voldria saber la seva opinió.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn de Catalunya Sí que es Pot. Diputat Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyor president. Bé, en primer lloc, saludar tots els compareixents –ho faré 
una vegada–; agrair la seva participació, que estic segur que ajudarà a millorar aquest 
text, i demanar disculpes, si és que es pot dir així, per l’absència de la diputada Hortèn-
sia Grau, que sabeu que es dedica en cos i ànima a això, però es dedica a tantes coses 
que no pot estar sempre a tots els llocs. Intentaré que no es noti, la seva absència.

Gràcies, senyora subdirectora. En primer lloc, dir-li que ens han semblat interessants, 
aquests suggeriments que vostè ens ha fet de com el Parlament podria millorar una nor-
ma que en principi va ser elaborada pel Govern. Com que suposo que són suggeriments 
fets després de l’elaboració de la norma, els tindrem molt presents, i suposo que una 
manera oportuna és canalitzar-ho a través del grup que dóna suport al Govern. I, per 
tant, manifestar la nostra predisposició a analitzar aquestes millores que vostè suggereix.

Amb relació a altres aspectes, insistir molt en una qüestió: és evident que és impor-
tant dotar les actuacions de les cooperatives de crèdit i la seva estabilitat d’un instru-
ment permanent, no haver d’anar actuant cada vegada que es produeix un incident, i per 
això nosaltres vàrem donar el vistiplau a la seva convalidació.

Ara, dit això, suposo que vostè és conscient una mica d’algunes de les preocupacions 
del sector, fonamentalment perquè s’està demanant un esforç, que podria ser adequat, 
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sense que en aquests moments ni el conjunt del sector ni el conjunt del país tinguin una 
radiografia de com està el sector; sense tenir una auditoria, per dir-ho d’alguna manera, 
de com estan en aquests moments les cooperatives de crèdit.

Nosaltres també compartim el que deia fa un moment el company Ordeig, que 
és bastant probable que existeixi una bona salut fruit d’un bon comportament gene-
ralitzat, però això no exclou que hi puguin haver altres situacions que puguin estar a 
punt de trucar a la porta. Ho dic perquè és molt important. Quan es demana a la gent 
que posi recursos propis per resoldre problemes generats per actuacions dels altres, 
crec que el tema de la transparència i del coneixement és absolutament imprescindible. 
Llavors, la pregunta és aquesta: tindrem aviat aquesta radiografia del conjunt del sector, 
però el més detallada possible, sobre els possibles riscos de futur que puguin existir?

Segona qüestió. Disculpi’m, perquè és bastant probable que l’hagi entès malament, 
eh?, però m’ha semblat –i, per tant, voldria aclarir aquesta qüestió– que vostè deia que, en 
la mesura que les competències del Govern són limitades amb relació al paper de les coo-
peratives, la possibilitat d’establir mecanismes de regulació i control del seu funcionament 
és restringida. M’agradaria que ho aclarís una mica més, perquè un dels temes clau –jo 
crec que ho sabem tots– no està només a tenir un fons cooperatiu amb una cooperativa 
de segon nivell que garanteixi –després hem de veure què– determinades situacions, sinó 
que el que s’ha d’intentar és que determinades situacions produïdes fins ara, en què sem-
bla que pot existir un acord bastant generalitzat, que s’han produït com a conseqüència de 
l’assumpció de funcions o de tasques que en principi no formarien part de les cooperatives 
de crèdit o que no s’han fet amb suficient cura..., doncs, això sí que podria ser objecte, si 
més no, d’una major capacitat supervisora per part del Govern, del que sigui, eh?, no dic 
d’aquest –del que sigui. Llavors, ens agradaria aclarir aquesta qüestió.

I una tercera. Tant en el text aprovat –i que en aquests moments estem debatent– 
com en totes les reflexions apareix un interrogant al voltant de quina naturalesa volem 
que tingui, aquest fons, i constantment apareix com una mena de naturalesa híbrida, i 
crec que valdria la pena aclarir-ho. Serà un fons de liquiditat només, o es vol que tam-
bé, a més de ser un fons de liquiditat, sigui un fons de garantia? Són dues funcions dife-
rents, i per a dues funcions diferents cal no només una gestió diferenciada, sinó, a més a 
més, també un volum de recursos diferents.

Perquè no estem en entitats de crèdit ordinàries; vostè ja ho ha dit, això és una cosa 
diferent, des d’aquests perspectiva. A les entitats de crèdit hi han uns recursos de tercers 
que gestiona l’entitat de crèdit, i el fons de garantia té com a objectiu, amb determinats 
límits, garantir que una negligent gestió de recursos aliens no acabi perjudicant aquells 
que hi han dipositat els seus recursos. Aquí estem parlant d’una altra naturalesa, perquè 
la naturalesa cooperativa així ho determina: els recursos són dels mateixos que, en gran 
part, doncs, fan aquestes funcions de gestió. Crec que seria bo... –i fins i tot aclarir-ho 
en el text del projecte–, quina opinió té vostè al voltant d’aquest tema, i si aquest tema 
seria un tema que es podria aclarir molt més.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, pel Grup Popular, diputat, té la paraula.

Juan Milián Querol

Gràcies, president; també gràcies, senyora Alsinet, per la seva compareixença. Pri-
mer de tot, òbviament, donar la benvinguda a tots els representants del sector de les co-
operatives que avui ens acompanyen, i excusar també el diputat Alejandro Fernández, 
que és qui normalment porta aquest tema i qui té també la interlocució amb els diferents 
representants i agents del sector, que avui lamentablement no ha pogut venir.

Jo també intentaré ser molt breu, perquè avui crec que és important que puguem es-
coltar tots els representants del sector. Ja saben que el Partit Popular no recolza, no dóna 
suport a aquest fons, d’aquesta manera; no és només perquè sigui un fons imposat, com 
vostè ha reconegut, sinó també perquè genera certa incertesa i planteja riscos per a les 
cooperatives.

Jo li faré dues preguntes molt breus, per anar ràpid. No creu que amb aquest fons la 
Generalitat està llançant un missatge, d’alguna manera, pervers? És a dir, s’està casti-
gant aquelles cooperatives que fan bé la seva feina, i, en canvi, es protegeixen les que 
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no. I ara resultarà –em permetrà la simplificació– que a Catalunya passem d’admirar la 
feina ben feta, d’alguna manera, a castigar-la. Perquè els incentius d’aquest fons no són 
positius; són, d’alguna manera, perversos: no impulsa la productivitat, no impulsa l’es-
talvi, sinó el contrari.

I, en segon lloc –i avui escoltarem el sector i no m’agradaria treure-li temps, però...– 
no creu també que manca diàleg, per part de la Generalitat, amb el sector? Així com 
abans va mancar vigilància per part de la Generalitat, creiem que ara falta més diàleg. 
És obvi que no hi ha consens respecte a aquest fons –ho veurem durant el dia d’avui–, 
però estan vostès disposats a crear algun espai de diàleg i a reunir-se amb tot aquest 
sector, que està molt preocupat per aquesta mesura?

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat Milián. Ara, pel Grup de Junts pel Sí, té la paraula la diputada 
Castellví.

Carmina Castellví i Vallverdú

Gràcies, president; gràcies, senyora Alsinet. I, evidentment, em sumo als meus com-
panys per donar la benvinguda als representants del sector. Els que vivim en un món 
rural sabem la importància que tenen les nostres cooperatives i les seves seccions de 
crèdit dins de l’entorn rural. Evidentment, entenem que aquest fons evitarà que aques-
tes passin a ser un factor de risc que repercuteixi en el que deia, en tot el territori rural.

Jo seré molt breu –jo seré molt breu. Entenc que la Generalitat ha de realitzar una 
supervisió prudencial del funcionament d’aquestes seccions de crèdit, d’aquestes coo-
peratives agràries, però tampoc podem oblidar que són empreses privades, i que, com a 
tals, actuen amb independència, i, en conseqüència, no es troben subjectes a cap tutela 
administrativa, com molt bé ha dit. Jo li agrairia que pogués contestar quins mitjans de 
supervisió farà o preveu de fer la Generalitat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Per respondre a les qüestions que han plantejat els diputats, té la 
paraula la senyora Alsinet.

Divina Alsinet i Bernadó

Gràcies, president. Bé, moltes gràcies als diputats per les seves preguntes; intentaré 
respondre-les totes. I començaria per la del representant socialista. Jo sempre vaig repe-
tint el mateix: la radiografia del sector és que el sector té molt bons indicadors, i, a més 
a més, han anat millorant, aquestos indicadors, amb el temps.

Això no vol dir que puntualment, en algun moment determinat, com ja he dit a l’ex-
posició, hi hagi alguna secció de crèdit que pugui incórrer en problemes; problemes que li 
vénen moltes vegades sobrevinguts i que poden tenir el seu origen en l’activitat agroali-
mentària. Me remuntaré –i això ho he dit diverses vegades– a l’època..., em sembla que va 
ser el 2008, en què va haver-hi tot el tema dels cereals, en què realment les cooperatives 
que jo anomeno «ramaderes», que eren les que feien pinso, van patir moltíssim els proble-
mes que els va generar, perquè el subsector ramader tenia molts problemes, llavors.

Actualment aquestes cooperatives no tenen aquestos problemes, amb la qual cosa dir 
que avui està, tot el sector, correctament bé, que algunes poden ésser més febles que al-
tres..., bé, és una realitat. I que avui estiguin bé no vol dir que no hi hagi un daltabaix; va 
passar: el tancament del mercat rus fa dos o tres exercicis també va afectar les seccions de 
crèdit, i va afectar les cooperatives que tenien del sector de la fruita, amb la qual cosa no-
saltres n’anem fent tot el seguiment –la supervisió prudencial vol dir anar-les seguint–, i el 
fet que estiguin avui bé, en el seu conjunt, no vol dir que no puguin tenir problemes demà. 
I d’aquí ha vingut el fet que el Govern hagi cregut pertinent de tirar endavant el fons.

Se’ns parla dels expedients oberts, que tenim oberts expedients sancionadors. Sí, nor-
malment, dins de la supervisió que fem, la supervisió prudencial, que abraça diferents 
aspectes –entre els quals impulsar normatives, hi ha tasques d’inspecció i seguiment del 
fet que es van resolent, aquestes inspeccions, i derivades de les inspeccions d’acord amb 
la normativa actual–, hem d’imposar multes, sancions. Aquestes sancions tenen diferent 
graduació. I val a dir que, sempre que fem una inspecció, normalment trobem defectes 
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de treball en totes, eh?, pràcticament en totes. El que passa és que hi ha una graduació, 
que són lleus, greus i molt greus, i amb caràcter reiteratiu o no reiteratiu, o que s’hagin 
esmenat d’anteriors inspeccions o no, amb la qual cosa el fet que algú tingui expedients 
sancionadors..., tampoc hem de dir que tingui problemes, aquella secció de crèdit, sinó 
per què s’han imposat.

Hi ha vegades que, precisament en aquest aspecte, que potser els consells rectors no 
estan prou professionalitzats, ens trobem que el sector diu que són més defectes de for-
ma que de contingut –que sí que és així, o pot ser-ho, en alguns casos–, però hi ha ve-
gades que això són infraccions molt greus, que després se poden esmenar sense ficar en 
risc la solvència de l’entitat, ni molt menys.

Quant a transparència, nosaltres estem d’acord que ha de ser el màxim de transpa-
rent. Els usuaris de la secció de crèdit, que són els seus propis socis, han de saber en tot 
cas que estan davant d’una secció de crèdit que és una branca financera i complementà-
ria i auxiliar d’una activitat principal, que ha de ser l’agroalimentària. Evidentment, al 
tractar-se de diners, tots tenim por de què els passarà, als diners, però hem de recordar i 
hem de fer èmfasi que en les cooperatives agràries, tinguin o no tinguin secció de crèdit, 
i sobretot en les que tenen secció de crèdit, ha de funcionar la seua part agrària, i hem de 
ficar especialment èmfasi en el fet que en funcioni la part agrària.

Si la part agrària funciona i està correctament dimensionada, perquè aquesta és una 
cosa que perseguim des del Departament d’Economia àmpliament, que hi hagi una di-
mensió adequada de la part financera amb relació a l’agrària... –cosa que en molts casos 
no es produeix, perquè el leitmotiv d’algunes de les cooperatives agràries amb secció de 
crèdit continua sent, a data d’avui, la secció de crèdit–, si féssim més èmfasi en el fet 
que fos agrària, segurament tindríem menys problemes, entre tots. I aquesta és la meua 
apreciació personal, eh?

La petició concreta que s’havia fet: el fons pot estar més de..., pot haver-hi diversos 
gestors del fons? No. El fons és únic, perquè, si no, a quin nos adreçaríem? A un, a l’al-
tre, al de més enllà? No. Només pot existir un fons gestionat per un administrador, amb 
la qual cosa aquí sí que creiem..., bé, almenys la meua apreciació tècnica és que s’ha de 
ser molt categòric en aquest aspecte, perquè, si no, no donarà resolució a allò que hem 
dit. Volem un únic instrument proactiu al qual se pugui adreçar el sector, perquè del que 
volem estabilitat és del sector, no d’aquelles sí i de les altres no, perquè pensar que els 
problemes no afectaran el conjunt del sector..., ens estaríem enganyant. Els usuaris de 
les seccions de crèdit no distingiran si ets del fons aquell o del fons altre. No, ha d’ha-
ver-hi només un sector; si no, perd la validesa, la seva creació.

Ja passaria al tema de Catalunya Sí que es Pot, al que m’ha comentat. Radiografia del 
sector? La tenim feta, àmpliament. Fem el seguiment..., és més, cada mes les seccions 
de crèdit ens remeten la liquiditat que tenen a tancament de l’exercici. En teoria, a re-
queriment nostre, el 20 de cada mes ens l’han d’enviar, i val a dir que tenim totes les da-
des de tots ells, les de tots, fins a pràcticament ara; en faltarien potser algunes de tanca-
ment de setembre, eh?, però les tenim totes. Tan aviat com nosaltres en rebem alguna que 
incompleix..., automàticament, en menys de quaranta-vuit hores han rebut un –ho fan per 
correu electrònic– un correu electrònic en què diem: «Consell rector, pren mesures.» Ara 
bé, el consell rector ha de prendre les mesures, eh? Hem dit que els socis i el consell rec-
tor són els que ho decideixen.

I, aleshores, nosaltres fem això, però no podem obligar-los més enllà d’obrir un ex-
pedient sancionador i instrumentar una sèrie de sancions que redundaran en una sanció 
econòmica, que serà per a la cooperativa i també pot anar als membres del consell rec-
tor, interventors i directors de la secció de crèdit. I s’estan obrint també, aquestes, eh?, 
no estem dient que no es faci.

El perquè..., i això que he dit seria l’explicació de per què estem fent supervisió pru-
dencial però no tutela administrativa. Tutela administrativa vol dir que estaríem allà a la 
vora i que, abans de fer qualsevol actuació, ens han de demanar autorització. Com hem 
dit, la font dels problemes no rau exclusivament o només en la secció de crèdit –en algun 
cas pot ser que sí, però són puntuals–; la majoria de les vegades vénen de la part agroa-
limentària. Això vol dir que quan la cooperativa decideixi fer segons quina inversió, fer 
segons quines vendes, autoritzar si els concedeix crèdit o no –la part agrària– a les se-
ves relacions comercials..., les hauríem d’autoritzar, n’hauríem de fer una anàlisi de risc. 
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Això seria enfonsar totalment el sector agroalimentari que té secció de crèdit. Volem pe-
nalitzar, si és així..., hem d’implementar mesures de tutela administrativa. Llavors, sí que 
se podria demanar aquesta responsabilitat.

A data d’avui, evidentment, hi ha, per exemple..., me limito ja exclusivament al que 
seria la secció de crèdit: quan hi ha una petició de préstec, la fan a la cooperativa. No-
saltres ja hem ficat quins requeriments han de complir les peticions de préstec i que les 
ha d’autoritzar el consell rector, previ informe –valorant-ne la capacitat de retorn, garan-
ties i altres– del director a la secció de crèdit. Si la cooperativa no ho fa..., ja ha atorgat 
el finançament, ja li ha donat el préstec. Nosaltres no estem allí cada dia amb una càme-
ra i mirem el que fan i el que deixen de fer, amb la qual cosa quan hi anem ja està fet, 
i l’únic que podem fer és sancionar.

Ara bé, aquell a qui has donat els diners te’ls retornarà perquè tu li diguis que ha 
incomplert? Segurament no, amb la qual cosa aquesta liquiditat ja ha sortit de la coope-
rativa amb secció de crèdit. Per això el que exercim és supervisió prudencial, en cap cas 
tutela administrativa, i això voldria que s’entengués.

El fons. El fons no és un fons de garantia, i en això hem de ser molt categòrics. Jo he 
intentat dir que és un fons de contingències. El que es fa és dotar-lo de liquiditat sufici-
ent per poder injectar liquiditat que permeti la liquidació ordenada dels seus actius, que 
no vol dir..., la garantia l’està sempre donant, en el cas de seccions de crèdit, la coopera-
tiva on s’ha fet el dipòsit. Hem de recordar que els usuaris de les seccions de crèdit són 
els socis, socis que poden assistir a l’assemblea; és més, la cooperativa té l’obligació de 
convocar-los a tots. Hi ha una auditoria i un informe complementari que està a la dispo-
sició d’ells, amb la qual cosa tota aquesta informació, que sembla que sigui oculta i opa-
ca, és transparent; està dipositada, a més a més, al registre de cooperatives.

I la Llei de cooperatives diu que tot això són drets que tenen els cooperativistes; evi-
dentment, cada cooperativa els ha d’exercir. Nosaltres en el codi de bones pràctiques ja 
ho diem, que tot això ha d’estar així i que s’ha de ser transparent. Hem fet també inter-
pretacions en aquest sentit, de la necessitat de traslladar no només l’informe d’auditoria, 
sinó també l’informe complementari als socis, perquè ha d’estar a disposició dels socis, 
que són els usuaris de la secció de crèdit.

Quant a les preguntes del Partit Popular, no és castigar les que ho fan bé i premiar 
les que ho fan malament; això és una idea errònia que s’ha volgut inculcar. En realitat, 
és un instrument proactiu per donar estabilitat al sector del qual es beneficiaran tots. 
No obstant, aquesta idea que els que estan en millors ràtios són els que no han aportat i 
els que estan en pitjor ràtios són els que han fet l’aportació és totalment errònia. És to-
talment errònia, perquè nosaltres sí que tenim la radiografia del sector, però per confi-
dencialitat i per un tema que és la por... Si vostès tinguessin els diners dipositats en una 
cooperativa i ara jo digués aquí: «La cooperativa Pepet està malament», què farien? 
Córrer tots, no? Això no es pot fer, seria una inconsciència.

O fins i tot amb una liquiditat molt alta, si hi ha la mínima sospita, un rumor que cor-
ri, que allà hi haurà problemes, aquella liquiditat tan alta que pugui tenir una cooperativa 
serà insuficient, perquè sempre hi haurà actius que no seran suficientment líquids per po-
der atendre tots els reemborsaments. Si anéssim al banc més solvent que pugui haver-hi 
a la Terra..., perquè pugui ser rendible, el banc, sempre tindrà actius que no seran total-
ment líquids, que són cartera creditícia donada, financeres o el que sigui. En això se basa 
la intermediació, d’acord?, amb la qual cosa no podem dir qui té problemes i qui no en té.

Manca de diàleg? Això no és veritat. Existeix àmpliament. Des del setembre del 2012 
hi ha un grup de seguiment que està creat per l’Administració on participen tant la Fede-
ració de Cooperatives Agràries com l’associació, que entenem que són els representants 
del sector, en què ens reunim..., al principi era cada mes, perquè així ho vam decidir, des-
prés cada dos mesos, i ara trimestralment, on els fem partícips de tota la normativa que 
estem desenvolupant; on es diu quines idees té l’Administració; quins neguits tenim; quin 
sector productiu entenem que pot tenir incerteses –productiu agroalimentari. Per part de 
l’Administració hi participen els tres departaments afectats en el tema –que són el De-
partament d’Agricultura, el Departament de Treball i el Departament d’Economia–, més 
el sector, i intentem fer un debat. Evidentment, la part aquesta que seria més confidencial 
no surt a fora, perquè, si no, crearíem problemes, però entre tots intentem buscar les solu-
cions, amb la qual cosa el diàleg és permanent.
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En quant a més mitjans de supervisió a fer, jo crec que ens estem dedicant en cos i àni-
ma a les seccions de crèdit. Ja dic, no només estem intentant impulsar, en la mesura del 
possible, canvis normatius. En aquest sentit, torno a anar endarrere, al que deia Catalunya 
Sí que es Pot, que era: «Per què aquests suggeriments que ara ha estat fent aquí no ens els 
ha fet..., el Govern no ho va fer en el passat?» Era un decret llei. El decret llei només se 
podia fer per tràmit d’urgència, amb la qual cosa enteníem que el que era urgent ja articu-
lar d’una vegada era aquest fons del qual estem parlant, que és un fons de contingències, 
que no és de garantia dels dipòsits.

Els altres suggeriments? Bé, els anem fent –els anem fent. Ara bé, no sempre el 
sector mos los acull en positiu, ni molt menys, eh? Segurament, del que jo he dit, no 
tot serà del gust de tot el sector, i no sé si també de tots els grups parlamentaris, però 
jo ho he apuntat.

Estem fent moltes inspeccions, tant les inspeccions in situ, que vol dir a casa d’ells, 
com remotament, que vol dir que vinguin els auditors a casa nostra. D’aquí se’n deri-
ven seguiments, seguiments que..., som com una paparra, que els anem exigint que 
ens els enviïn, i fins que no els acaben d’esgotar no abandonem. Per incompliments de 
requeriments fets tornem a obrir expedients sancionadors, i, llavors, per reiteració..., 
sí que aquí som molt més exigents, vull dir... Perquè, clar, després tenim un altre re-
refons: les multes no agraden. El sector ens diu: «Volem molt més..., volem control», i 
també ens ho dieu vosaltres, no?, però després tothom diu: «Sí, sí, però la sanció que 
m’han ficat a mi no m’agrada gens, perquè jo crec que la meua situació és bona i a mi 
no me l’hauries de ficar. I, total, això malmet els meus recursos propis.» És així, però 
ho hem de fer.

Espero haver donat resposta a totes les preguntes. 
Moltes gràcies.

El president

Molt bé. Gràcies, subdirectora, per la compareixença. Aquí acabem aquesta com-
pareixença.

Suspenem trenta segons per donar relleu als següents compareixents.
Gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de dotze del matí i un minut i es reprèn a dos quarts de dot-
ze i vuit minuts.

El president

Doncs, reprenem la sessió.

Compareixença en comissió de Ramon Sarroca, president de la 
Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives

353-00159/11 

En aquesta tongada de compareixences, donem la benvinguda al senyor Ramon Sar-
roca, president de la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya; al senyor Lluís 
Roig, president de l’Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya; al senyor Daniel 
Pallejà, president de la Plataforma d’Afectats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils; 
al senyor Josep Segura, president de l’Associació de Cooperatives Antifons Obligatori, 
i al senyor Francesc Bayo, tècnic de l’Associació de Cooperatives Antifons Obligatori.

Per tant, en aquesta tongada, donem la paraula, primer, al senyor Ramon Sarroca. 
Té la paraula.

Ramon Sarroca (president de la Federació de Cooperatives 
Agràries deCatalunya)

Gràcies, president. Diputades, diputats, companys cooperativistes, bon dia a tots. A mi 
em toca, primer de tot, dir qui som, què som i qui representem, i ho faré d’una forma bas-
tant breu. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya és una organització que 
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promou i dóna suport al món cooperatiu agroalimentari i rural. Som 214 cooperatives: 
200 de primer de grau, 13 de segon grau; una facturació de 1.500 milions d’euros, apro-
ximadament; 4.300 llocs de treball fixos; 33.000 socis productors, i, en la totalitat, socis 
col·laboradors, 70.000 socis. Estem en tots els sectors productius i també a totes les co-
marques de Catalunya, i en quatre o cinc sectors dels més importants –productius– de Ca-
talunya, més del 50 per cent està representat dintre del món cooperatiu. Així, val a dir que 
el món cooperatiu agrari, dintre de la família del cooperativisme, és un dels importants a 
Catalunya.

La federació de cooperatives ens organitzem en deu branques productives, on cada 
un té el seu representant, i tres grups específics, que són el grup de formació, el grup de 
desenvolupament rural i el grup de l’Associació de Seccions de Crèdit. També val a dir 
que, des de fa molt temps, el president de la cooperativa de segon grau de seccions de 
crèdit i el responsable del grup específic de seccions de crèdit coincideixen en la ma-
teixa persona i, com a tal, forma part del consell rector de la federació de cooperatives 
com un més. Només poden ser membres de l’Associació de Seccions de Crèdit sempre 
que siguin membres de la federació de cooperatives; això demostra el que abans els he 
esmentat.

El consell rector de la federació sempre ha respectat les decisions de cada branca 
i cada grup específic; les seccions de crèdit no en són un cas aliè. En les seues assem-
bles fetes, en les nombroses reunions de consell rector de l’associació, en les diferents 
reunions informatives amb cooperatives amb secció de crèdit, hem pres decisions..., 
també s’ha de dir que hem pres decisions amb les majories que calia en cada punt 
–i això és una amplia representativitat–, i, després, s’ha passat la informació puntual i 
exhaustiva al consell rector de la federació, i allí també ho hem discutit.

S’ha de dir, perquè vostès en siguin coneixedors, que, al pla estratègic de la Fe-
deració de Cooperatives Agràries de Catalunya, un dels objectius estratègics és i 
era garantir la continuïtat del model de seccions de crèdit amb controls necessaris 
–els que facin falta, només faltaria. I tant és així que la Resolució 739/X del Parla-
ment de Catalunya, al punt 15.j diu, literalment: «Defensar i fomentar el model de 
seccions de crèdit, considerat un instrument viable i útil per al sector.»

Als dos plens de modificació normativa –que per això estem nosaltres aquí–, un del 
9 de juny, per a validació del Decret llei 2/2016, i l’altre, el 13 de juliol, del debat a la 
totalitat del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, tant el Govern de la Ge-
neralitat de Catalunya com tots els grups parlamentaris creuen, en la seua totalitat, en 
la importància i vigència del model de seccions de crèdit de Catalunya.

Defensem –no podria ser d’una altra manera– el model de cooperativa agrària 
amb secció de crèdit perquè ha estat, per al sector, un model estratègic, un model in-
dispensable i un model on el finançament de les entitats normals de finançament ha 
estat dur, en aquesta última crisi; sort n’hem tingut, del model de finançament de les 
seccions de crèdit, per a desenvolupar la nostra tasca. La federació de cooperatives, 
juntament amb els companys de l’associació, defensem el mateix model: cooperativa 
agrària amb secció de crèdit, entenent l’activitat principal agrària dintre de la coope-
rativa agrària.

Motiu d’adoptar mesures? Clar que sí, som els primers que estem interessats a 
adoptar mesures per a regular-lo i també per a ordenar-lo el màxim possible. Ha can-
viat, el model, des del temps del que va passar a la cooperativa de l’Aldea. Hi ha hagut 
un abans i un després: de passar a voler finalitzar i «finiquitar» el model de seccions 
de crèdit, hem passat, amb un nou reglament, a vigilar-ho, a inspeccionar-ho, a tin-
dre’n tots un major control tots i cadascun dels afectats –un major control.

I s’ha de dir també –perquè he sentit el comentari– que la relació amb l’Adminis-
tració no ha set sempre fàcil; ha set contínua, ha set exhaustiva, hem arribat a consen-
sos, però no ha set fàcil. Ara bé, també s’ha de dir que sempre hem estat en un tarannà 
de positivisme i en un tarannà..., perquè creiem i continuem defensant el model de les 
nostres cooperatives amb secció de crèdit.

La Resolució del Parlament 671/VIII del Ple monogràfic del 2010 fa un mandat 
exclusiu a la federació de cooperatives per a laborar el Pla marc del cooperativisme 
agrari català, la radiografia del sector, cooperatives amb i cooperatives sense secció 
de crèdit. Aquest projecte vol assegurar sis coses, principalment: la viabilitat, el fo-
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ment, la potenciació, la competitivitat, la consolidació i el creixement del model co-
operatiu agrari.

El pla marc està format per dos fases: la diagnosi sectorial i la reflexió estratègica. 
La diagnosi sectorial dintre del Pla marc del cooperativisme agrari català es va pre-
sentar el 24 d’octubre del 2014, a Lleida, a totes les cooperatives de la federació de 
cooperatives agràries. A partir d’aquí, es comença la reflexió estratègica, del mes de 
novembre del 2014 al mes de gener del 2015. Es fan cinc reunions generals al territo-
ri, des del punt de vista territorial, social, empresarial i també de volum de facturació.

La participació és molt gran –150 cooperatives–, i, a partir d’aquí, s’aprova i s’ela-
bora un document, Visió del cooperativisme agrari 2020, presentat a l’assemblea ge-
neral ordinària del 22 de maig de 2015, a l’assemblea que vam celebrar a Lleida. El 
document són 91 actuacions, 13 objectius i 4 eixos estratègics. Els 4 eixos: enfortir 
l’estructura social, incentivar la col·laboració i vertebració empresarial, potenciar la 
comercialització i promocionar el producte cooperatiu. En el segon eix –incentivar 
la col·laboració i vertebració empresarial–, a l’objectiu 2.4 ja diu: «Garantir la con-
tinuïtat del model de cooperativa agrària amb secció de crèdit.» Allí ja en parlem.

Diferents accions? Han de ser: garantir la comissió de seguiment de seccions de 
crèdit, impulsar l’aplicació informàtica CoopCredit –que és propietat de l’Associació 
de Seccions de Crèdit–, analitzar la viabilitat de la creació del fons i línies d’aval de 
la Generalitat i enfortir-ne els mecanismes de control. En el pla marc ja demanem la 
creació d’un fons de suport a les seccions de crèdit per a garantir als seus socis im-
positors..., literalment diu: «Analitzar la viabilitat de la creació d’un fons de contin-
gència o d’un contracte d’assegurances per garantir els estalvis dels impositors de les 
seccions de crèdit.» Això ho diu, literalment, dintre del pla marc del cooperativisme.

El consell rector de la federació de cooperatives són catorze membres on el 50 per 
cent vénen de cooperatives amb secció de crèdit, vull dir que el debat és ric. Al con-
sell rector de la federació ens sentim ben informats, perquè tenim un treball conjunt 
amb els membres de l’associació. L’opinió majoritària, també del consell rector de la 
federació, és la creació del fons com una demanda del pla marc, i també creiem i res-
pectem l’acord del sector de l’Associació de Seccions de Crèdit, on dos terceres parts 
van aprovar, a la seua assemblea, la creació del fons.

Som una organització viva, tenim debat, tenim diferències i també tenim discre-
pàncies, només faltaria. Tant és així que dintre del consell rector de la federació, per 
unanimitat, per majoria absoluta, el dia 1 de juny del 2016 vam creure convenient do-
nar suport a la creació i a les actuacions de l’Associació de Seccions de Crèdit. S’ha 
donat veu als associats de les seccions de crèdit: dos terceres parts –els ho he menci-
onat abans– van donar suport a crear aquest fons.

I ja només me falta concloure dient que aquí no estem en un debat de bons ni de 
dolents, no estem en un debat de «sí» i «no». Estem en un debat per assegurar els es-
talvis dels nostres socis, de les seccions de crèdit, que també s’ha de recordar que 
molts d’ells no són productors, i això per nosaltres és molt important. S’ha arribat en 
un punt que no es qüestionen el fons ni el sector ni l’Administració ni el mateix Par-
lament.

Tant la federació com l’associació, úniques entitats amb la representativitat del 
cooperativisme agrari i de les seccions de crèdit, també voldríem fer palès, avui que 
tinc l’oportunitat de fer-ho..., defensar que ha set amb transparència, ha set amb efi-
ciència i ha set amb una gestió democràtica que jo crec que és d’admirar. D’aquest 
tema se n’ha parlat moltíssimes vegades, i vostès, que estan més acostumats a fer 
tràmits de llei, doncs..., una aprovació o una entesa de gairebé el 70 per cent per no-
saltres és d’una gran qualitat democràtica, i creiem que és un pes molt important.

Estem per sumar, i de proves també n’hem donat: hem tingut diàleg amb els com-
panys –aquí som companys que diem que «sí», que diem que «no»–, hem tingut debat, 
hem tingut diàleg, i volem que la normativa que s’aprovi sigui la millor que hi hagi. 
I nosaltres també garantirem la bona feina feta.

I jo no tinc res més a dir-los, només dir-los moltes gràcies a tots.

El president

Gràcies, senyor Sarroca.
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Compareixença en comissió de Lluís Roig, president de l’Associació 
de Seccions de Crèdit de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

353-00160/11

Ara continuem, i té la paraula el senyor Lluís Roig, president de l’Associació de 
Seccions de Crèdit de Catalunya.

Lluís Roig (president de l’Associació de Seccions de Crèdit de Catalunya)

Gràcies, senyor president. Senyores, senyors diputats; representants d’organitza-
cions i públic assistent, com bé acaba d’explicar en Ramon, l’Associació de Seccions 
de Crèdit –en endavant, l’associació– és una cooperativa de segon grau vinculada 
històricament a la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, i, per la seva 
organització i essència, indissociable d’aquesta entitat. Amb més de vint-i-cinc anys 
d’existència, l’associació és qui representa la veu de les cooperatives agràries catala-
nes amb secció de crèdit: el 95 per cent de les cooperatives amb secció de crèdit en 
formen part.

L’associació ha estat el principal interlocutor en tots els canvis normatius que s’han 
produït les últimes dècades. Tanmateix, les decisions que pren el consell rector, format 
per representants de deu cooperatives sòcies, són ratificades per l’assemblea general, i, 
més enllà, es busca el posicionament únic com a sector i mitjançant el consens entre 
l’associació i la federació de cooperatives. No podria ser d’altra forma, atès que el presi-
dent de l’associació forma part del consell rector de la federació, en nom i com a porta-
veu de les seccions de crèdit. Amb això vull posar de manifest que, com a representants 
de les cooperatives, som els primers a garantir el compliment de llurs principis, i no és 
fruit de la casualitat que l’associació estigui constituïda com una cooperativa de segon 
grau acollida a la Llei12/2015, de 9 de juliol, de cooperatives.

En el cas concret de la proposta del Govern de la Generalitat de crear un fons coope-
ratiu de suport a les seccions de crèdit, des del mes de març l’associació ha convocat di-
verses assemblees generals i hem col·laborat estretament amb la Direcció General de Po-
lítica Financera en l’organització de reunions per explicar la proposta de treball i la forma 
de constitució i funcionament del fons. A tots els actes, hi van assistir representants de 
pràcticament la totalitat de les cooperatives amb secció de crèdit. A més, vam iniciar un 
procés democràtic i transparent per copsar l’opinió majoritària i vam realitzar una con-
sulta individualitzada a totes les cooperatives agràries catalanes amb secció de crèdit.

A Catalunya hi ha actualment 83 cooperatives agràries amb secció de crèdit –som 
més de 44.000 socis impositors de l’àmbit agrícola–, i en conjunt aglutinen uns 600 mi-
lions d’euros. Un 93,97 per cent d’aquestes cooperatives es van pronunciar en la consulta 
emetent el seu vot, i el 68,92 per cent dels vots van ser afirmatius, i, per tant, favorables 
a la creació del fons de finançament del sector.

Arribats a aquest punt, vull remarcar que de ben segur és poc habitual que abans de 
l’aprovació d’una llei es faci una consulta explícita a la totalitat dels administrats que es 
veuran afectats per la llei. Nosaltres sí que ho vàrem fer, i la resposta va ser irrefutable: 
dos terços de les cooperatives agràries amb secció de crèdit –que aglutinen el 65 per 
cent dels dipòsits– es van mostrar partidàries i favorables a la creació del fons. Gaire-
bé sis mesos després d’aquesta consulta, no hi ha cap cooperativa favorable al fons que 
hagi canviat de criteri i s’hagi desdit del parer expressat al seu moment; al contrari: avui 
en tenim algunes que en el seu moment tenien dubtes que han manifestat el seu acord a 
la convocatòria del fons. El posicionament de l’associació se sustenta, doncs, en una vo-
luntat clara i democràtica, a més de en una àmplia majoria del col·lectiu.

Per què creiem que és necessari, el fons de suport a les seccions de crèdit? L’associ-
ació valora positivament la creació del fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit 
perquè entenem que atorga una major garantia tant a les cooperatives com als socis di-
positants dels seus estalvis, i perquè, en definitiva, aporta estabilitat al sector.

Trobem, en el fons, els principis inspiradors en els quals creiem, i que regeixen 
les nostres actuacions: solidaritat, obligatorietat, garantia i transparència. El fons és 
una eina que homogeneïtza l’esforç del conjunt de cooperatives amb secció de crèdit 
davant de situacions patrimonials desequilibrades. El seu objecte és ajudar les secci-
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ons de crèdit que han acordat la baixa a aconseguir la liquiditat necessària per retor-
nar els dipòsits als socis.

Fins ara la participació de cooperatives a l’hora de fer front a aquestes situacions 
s’havia realitzat de forma individualitzada, i majoritàriament segons el criteri de pro-
ximitat geogràfica o amb la implicació de les cooperatives representades pel consell 
rector de l’associació. El fons, en canvi, reforça la solidaritat entre les cooperatives 
a l’hora d’afrontar les dificultats. I en tant que els efectes positius d’aquest fons són 
per al conjunt de les cooperatives amb secció de crèdit i per als seus socis dipositaris, 
entenem que és just i necessari que totes les cooperatives en formem part i hi parti-
cipem.

Les aportacions a les cooperatives són proporcionals als dipòsits de cada secció de 
crèdit, i no es realitzen a fons perdut, sinó que són retornables, arribat el cas, quan es de-
cideixi donar de baixa la secció de crèdit. En aquest sentit, també traslladar-los que des 
de l’aprovació de la llei ja s’ha produït la baixa d’una secció de crèdit, i d’una manera im-
mediata es va fer efectiva la devolució de l’aportació que havia realitzat la cooperativa.

La regulació del fons i el protocol de règim intern que elabora l’associació recullen 
l’experiència dels últims vint-i-cinc anys, en què s’ha fet front a diferents crisis mitjan-
çant un treball en equip dels principals agents: les diferents conselleries implicades de 
la Generalitat de Catalunya, la federació de cooperatives, l’associació i les mateixes co-
operatives amb secció de crèdit afectades.

De les 125 cooperatives amb secció de crèdit de principis dels noranta, n’hi han 
83 en l’actualitat. Aquests processos de dissolució corresponen a diferents causes: 
des de les fusions per la reducció de l’activitat econòmica agrària de la mateixa coo-
perativa fins a la dificultat actual per rendibilitzar l’activitat de la secció de crèdit o la 
impossibilitat de coexistir, en una mateixa cooperativa, una secció de crèdit i un con-
tracte d’agència d’una entitat financera externa. En totes les ocasions, la baixa s’ha 
dut a terme d’una forma ordenada, buscant la millor solució, adequada a cada cas, i 
amb la confiança com a element central. També en el desenvolupament d’accions col-
lectives, com les encomanades al fons, la confiança i la transparència resulten clau 
per al seu èxit.

Com a entitat administradora del fons, el consell rector de l’associació està treba-
llant en un protocol intern per a l’aprovació d’operacions de suport del fons en les sec-
cions de crèdit. Aquest protocol està subratllat per la formalització d’una operació de 
suport que requerirà un informe preceptiu no vinculant de l’administració competent en 
matèria d’economia i finances, i on es detalli un pla de viabilitat amb les mesures adop-
tades i les pendents d’executar per afrontar la baixa de la secció de crèdit, la quantifica-
ció de la implicació econòmica dels socis de la cooperativa en la baixa de la secció de 
crèdit, la descripció i el resultat de les negociacions amb altres entitats financeres, i el 
nomenament d’una comissió de seguiment. 

Amb l’objectiu de salvaguardar la transparència i objectivitat del fons, l’associació 
també proposa crear una comissió delegada mixta, amb representants de la mateixa 
associació, de l’Administració i d’experts externs que enriqueixin l’anàlisi. Aquesta 
comissió tindria la missió d’emetre un informe a partir del qual el consell rector de 
l’associació prendrà la decisió favorable o no a la concessió de l’operació de suport.

Pel que fa a la comissió de gestió del fons, és voluntat de l’associació imputar les des-
peses originades per l’anàlisi d’operacions a la cooperativa interessada, i, per tant, no fi-
xar cap comissió de gestió. Aquesta decisió s’emmarca en la raó de ser de l’associació, 
que des de sempre ha apostat per minimitzar les despeses, tant de funcionament com de 
gestió, vers els seus representats.

En conclusió, i per tot el que s’ha exposat, l’associació ratifica la conveniència de 
mantenir l’estructura de l’actual fons cooperatiu de suport a les seccions de crèdit, 
entenent que, amb aquesta eina, s’ofereix una doble garantia: cap als dipositants de 
les accions de crèdit i cap a les mateixes cooperatives participants. Com hem argu-
mentat, la voluntat de l’associació no és altra que minimitzar les conseqüències da-
vant d’una situació de crisi, perquè estem convençuts –i així ens ho han demostrat 
els fets– que un problema d’una cooperativa esdevé un problema del sector, de la so-
cietat i del mateix Govern, en perjudici del que és poder posar en dubte el model que 
nosaltres defensem: cooperativa agrícola amb secció de crèdit.
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No voldria acabar sense mostrar el meu agraïment a totes les cooperatives i totes 
les persones que s’han implicat en aquest procés. Entre tots estem fent un pas més en la 
demostració de solvència i credibilitat: el fons donarà consistència al model de coope-
rativa agrícola amb secció de crèdit, alhora que evidenciarà l’esforç i la implicació del 
col·lectiu en el seu futur.

Són moments històrics, per a les seccions de crèdit, que marcaran un abans i un des-
prés en la nostra regulació i manera de fer, però sense perdre el sentit originari i sempre 
buscant el benefici del conjunt en detriment dels interessos individuals, amb arrels en el 
passat, vivint en el present i pensant en el futur.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Roig.

Compareixença de Daniel Pallejà, president de la Plataforma d’Afectats 
de la Cooperativa Agrícola de Cambrils, amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

353-00165/11

Ara, tot seguit, té la paraula el senyor Daniel Pallejà, president de la Plataforma 
d’Afectats de la Cooperativa Agrícola de Cambrils.

Daniel Pallejà (president de la Plataforma d’Afectats de la Cooperativa 
Agrícola de Cambrils)

Gràcies, senyor president. Bon dia a tothom. Senyors diputats, jo faré una interven-
ció..., no llegiré; porto quatre notes del que els vull traslladar. I, d’entrada, vinc des de 
la humilitat que el que jo represento és una experiència local d’una situació, doncs, de 
fallida d’una cooperativa, i, per tant, vostès la prenen com a tal, i no en voldríem fer ca-
tegoria, tot i que crec que de l’experiència se’n poden treure conclusions que segurament 
esperem que puguin enriquir la seva feina com a legisladors, i, per tant, encertar en tot 
allò que escriguin en aquesta modificació legal.

D’entrada, el meu esquema d’intervenció serà en relació amb el que creiem o pen-
sem sobre el fons cooperatiu i amb dos matisos del fons cooperatiu, que és com es dota 
i qui l’ha de gestionar, que entenc que és l’objectiu d’aquesta modificació legislativa que 
es proposa.

Entenem que el fons cooperatiu, com ha dit la senyora Alsinet, és un fons de liqui-
ditat arribada una contingència, que és la manca de liquiditat de l’entitat, de la coope-
rativa, per poder fer front a les obligacions que té, i, en aquest cas concret, doncs, a les 
obligacions derivades de la retirada de saldos dels comptes.

S’ha fet un esment d’un procés de liquidació ordenada dels actius de les cooperati-
ves. Nosaltres l’experiència que hem tingut a Cambrils és que una liquidació ordenada, 
en l’entorn econòmic que viu el país, és molt difícil de fer, d’entrada perquè els actius fi-
nancers són difícils de realitzar o es realitzen amb unes pèrdues que per a la cooperativa 
són difícils d’assumir, i la liquidació dels actius immobiliaris..., no cal que els expliqui a 
vostès la depreciació que han tingut aquests actius amb relació, moltes vegades, al preu 
d’adquisició. Per tant, les liquidacions ordenades és difícil que es produeixin sense incór-
rer en aquest tipus de contingència, que la liquiditat de l’entitat de la secció de crèdit de 
la cooperativa, doncs, no tingui fons suficients per atendre el ritme de retirada de saldos.

En tot cas, faig servir indistintament el concepte de liquiditat o el concepte de ga-
rantia per als impositors, perquè al final és això, que l’entitat, la secció de crèdit, pugui 
acollir-se a aquest fons, i, per tant, doncs, tenir liquiditat. Al final el que representa, 
des de la perspectiva dels afectats, des de la perspectiva dels impositors, és una garan-
tia, una certesa que com a mínim una part dels estalvis que tenen dipositats en aques-
tes entitats de crèdit es pot recuperar en un termini breu de temps, i, per tant, minimit-
zar l’impacte a les economies familiars d’aquests impositors.

També, en relació amb aquest fons, coincidir amb una de les afirmacions que es fan 
al preàmbul del decret llei, que és la manca d’empara que hem trobat en el sector banca-
ri ordinari per trobar fórmules de refinançament de les cooperatives, de les seccions de 
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crèdit, que no passessin, d’alguna manera, per haver, doncs, d’això, de fer una modifica-
ció legal i haver d’ordenar un fons cooperatiu.

En tot cas, jo vull valorar el concepte aquest de certesa, no? L’experiència de Cam-
brils és: a desembre del 2015 la cooperativa de Cambrils fa fallida; a desembre del 2015 
se signen uns compromisos d’aportació de capital a la cooperativa si se supera la fase de 
preconcurs i d’uns avals condicionats a la superació d’aquesta operació de preconcurs 
–això és desembre del 2015–; al març del 2016 es poden donar per complertes les condi-
cions que permeten superar el preconcurs, però, en canvi, fins al mes d’agost del 2016 el 
malestar dels afectats, dels impositors de la cooperativa de Cambrils, és saber si aques-
ta promesa de diners es materialitzarà, tenir la certesa, hi insisteixo, que ja existeix un 
fons constituït per a aquesta finalitat en situacions que esperem que no es donin... Però 
en situacions futures, doncs, el que sí que pot generar és això, no?, una certesa, una tran-
quil·litat als impositors, que jo crec que s’ha d’agrair, que es pot agrair.

En el segon aspecte, com es dota..., jo crec que a nosaltres no ens toca, com a afec-
tats, entrar en com es dota aquest fons. Entenem que és feina del legislador, i el legisla-
dor, escoltant i en relació amb el sector..., doncs, com s’ha de dotar. Sí que comprenem 
que no pot ser un fons dotat de fons públics a fons perdut, i, per tant, ha de recaure 
en el sector privat. I ja ens sembla bé, la fórmula que es posa; simplement el que vo-
lem remarcar és que la dotació d’aquest fons no pot representar tampoc part del pro-
blema, no? Hem compartit conversa també amb la Plataforma Antifons Obligatori, i 
entenem part de les seves raons. Per tant, la dotació d’aquest fons no pot representar 
una situació que acabi esdevenint la mateixa contingència que vol evitar. I, per tant, 
s’ha d’articular la manera que no sigui un perjudici per a les cooperatives que acabi 
agreujant la seva situació econòmica.

I, per tant, aquí sí que..., comprenent les dues postures, el que fem és encomanar-nos 
que s’entenguin vostès, legisladors, amb el sector, i que la proposta que acabi sortint 
d’aquest Parlament tingui en compte aquesta situació. En tot cas, la dotació d’aquest fons 
nosaltres entenem que ha de ser suficient i ha de garantir la immediatesa de l’atenció a la 
situació dels afectats.

I, finalment, quant al decret... –i després en faré dues mencions breus–, quant a qui 
el gestiona, entenem que, per l’origen dels fons, la gestió no pot ser pública; entenem 
que no seria bo que es gestionés per part d’entitats alienes al sector, i, per tant, ente-
nem  que una vinculació estreta amb el sector cooperativista i el sector agrari seria bona.

I aquí entenem que s’obren dues possibilitats: una és la creació d’un gestor ad hoc, i, 
per tant, un gestor específic per a aquest fons, o aprofitar les entitats ja existents al país 
amb aquestes finalitats o similars, no? I, en aquest sentit, agrair, d’alguna manera, el pa-
per que han jugat aquí la federació de cooperatives i l’Associació de Seccions de Crèdit, 
en el sentit que, vist en perspectiva el final de la situació de Cambrils –ja els dic que jo 
parteixo de l’experiència personal de Cambrils–, doncs, entenem que han format sobre-
tot part de la solució, més que part del problema.

I, finalment, no voldria marxar d’aquí sense fer una breu reflexió quant a un ins-
trument que segurament no està contemplat a la modificació legal –i no sé si és tam-
poc l’espai on ha de figurar–, un instrument de què ens hem dotat a Cambrils, que és 
el que anomenem la Comissió de Seguiment del Pla de Viabilitat i del Refinançament 
de la Cooperativa de Cambrils. I ho trasllado aquí perquè entenc que seria conve-
nient que, d’alguna manera..., entenem la utilitat de l’eina i segurament seria bo que 
es pogués recollir d’alguna manera –no sé com– i donar-hi una mica de forma i no..., 
trobats en cadascuna de les situacions puntuals, doncs, haver d’improvisar, en cadas-
cuna d’aquestes situacions, una solució similar, però amb diferències.

Concreto. La comissió de seguiment ens va semblar a totes les parts, i bàsicament 
als creditors –els que hem passat de socis col·laboradors a creditors i als creditors de la 
cooperativa–, una bona eina per supervisar quina és la gestió que s’està fent a la coo-
perativa. Normalment la solució de Cambrils –i l’extrapolo, eh?– passa, per un costat, 
doncs, per això, per una aportació inicial de capital que permet als afectats recuperar 
el 40 per cent dels seus estalvis, i, en el termini en què es va fent la liquidació ordenada 
dels actius de la cooperativa, acabar recuperant el cent per cent dels estalvis. Clar, la 
gestió que es fa entre 40 per cent que ja s’ha recuperat i el 60 per cent que queda pen-
dent de recuperar és llarga, dura anys, i, a més a més, depèn del fet que es facin tota 
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una sèrie de gestions absolutament..., amb una certa professionalitat i orientades, d’en-
trada, a la viabilitat de la mateixa entitat i al fet que es puguin recuperar aquests diners.

Si de la gestió de les cooperatives davant dels socis productors l’experiència de 
Cambrils és que se’n donava poca explicació, i, davant dels socis col·laboradors, que 
érem els impositors, cap ni una, perquè la llei diu el que diu, però als socis col·labora-
dors, als impositors, ni se’ls convoca a les assemblees ni se’ls explica el balanç de la 
cooperativa, doncs... Quan passes de la situació de ja no ser soci i ser un creditor més 
de l’entitat, com se suposa que és el cas en el moment que es dissol la secció de crèdit, 
el que toca és arbitrar algun tipus d’eina, d’instrument, que ens permeti fer el seguiment 
de com s’està fent la gestió de la cooperativa, perquè de la correcta gestió de la coopera-
tiva en el termini que marca el pla de refinançament, el pla de viabilitat, en depèn la re-
cuperació, en el nostre cas, de més part de diners dels que s’han recuperat inicialment.

I, per tant, doncs, el que ens agradaria és que, d’alguna manera, aquest instrument, 
que entenem que ha de ser útil i que sobretot ha de ser una eina per vetllar, a part de la 
que comentava la senyora Alsinet, per aquesta supervisió des de la proximitat i des de 
la perspectiva dels afectats, també que algun tipus d’instrument d’aquest tipus es pogués 
recollir ara o properament en les lleis que estan treballant amb relació a les cooperatives.

I jo crec que no em deixo res, de les notes que tenia preses.
Moltes gràcies.

El president

Moltes gràcies, senyor Pallejà.

Compareixença d’una representació de la Plataforma Antifons 
Obligatori amb relació al Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de 
les seccions de crèdit de les cooperatives

353-00161/11

Ara tindrien la paraula tant el senyor Josep Segura, president de l’Associació de 
Cooperatives Antifons Obligatori, com el senyor Francesc Bayo, que l’acompanya com 
a tècnic de la mateixa associació, que es repartiran el temps, sí?

Josep Segura (president de l’Associació de Cooperatives Antifons Obligatori)

Sí; gràcies, senyor president. Diputats, tothom que ens acompanya avui a la sala, 
bon dia. En primer lloc, i referent a la compareixença, la qual hem de compartir, vol-
dria fer aquesta petita queixa quant a la manera o distribució de les compareixences 
per a aquest afer que ens ocupa. Vull dir que, com a part de la part afectada, que és la 
de les cooperatives, i entenent que som els qui hem fet potser, en part, que ens trobem 
avui aquí, per no estar d’acord amb el decret llei que vol instrumentar el fons coopera-
tiu per a les seccions de crèdit, només se’ns ha atorgat una sola compareixença de deu 
minuts o un quart per a intentar fer entendre les nostres pors i inquietuds, que no són 
poques, i per a exposar els nostres plantejaments de futur. Per això intentaré ser breu, 
perquè voldria donar una mica de pas, també, al senyor Bayo, perquè els fes una mica 
d’esbós del nostre plantejament.

A part d’això, només fer-los-en cinc cèntims. Jo els plasmaré una miqueta les inqui-
etuds i la veu de les nostres cooperatives; la gent de base i els socis..., la por que tenen, 
senzillament, i això ho hem dit des del primer dia, i per això som contraris a aquest 
fons. Veiem que està imposat, veiem que ha de ser obligatori, i potser al final... Bé, no-
saltres també hem fet la feina, hem treballat, i també hem elaborat un pla de com creiem 
que hauria de ser perquè no repercutís a ningú. Després els l’exposarem i instarem tam-
bé –com que en deu minuts no n’hi haurà prou– a tindre futures reunions per poder-los-
el explicar amb detall.

Si fem una mica de memòria de com ha anat tot –una miqueta en repassaré els ante-
cedents–, recordarem que tot comença quan hi ha una cooperativa que té uns problemes 
greus. Inicialment, i des de l’ASC, es proposa fer un préstec a aquesta cooperativa, prés-
tec que ha de sortir d’unes aportacions voluntàries, inicialment –voluntàries–, calcula-
des amb el 2 per cent dels saldos de les cooperatives. Això era un intent valent d’ajudar 
una cooperativa, perquè al final volem ajudar, però no ens volem posar la pistola al pit.
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Aquesta cooperativa –que, per cert, en un principi ja no era ni sòcia de l’ASC, però...– 
no va inspirar la suficient confiança entre les cooperatives associades. Cal saber també 
que aquesta cooperativa va rebutjar inicialment l’ajut, ja que havia de complir una sèrie 
de condicions que potser no li semblaven bé, i és que es va haver d’insistir perquè ho ac-
ceptessin, per ser ajudats. Bé, si un no vol ser ajudat, quin interès i insistència hi han de 
tenir, la resta? Aquí és on es comença a no entendre massa, la cosa. Doncs, com que no 
es va aconseguir via voluntària, ho fem obligatori. Com? Instem el Govern a fer un decret 
llei i venga, vía decretazo. No ho sé; a casa meua d’això se’n diu abús de poder.

I és que els ho hem posat fàcil, no? Els arriben els representants de les cooperatives 
i els diuen que això és molt urgent i que s’ha de fer un decret llei, i que qui no vulgui 
creure, doncs, que plegui. Com? Ara m’he perdut, eh? El que no ha tingut cap tipus de 
problema, aquell ha de plegar, i el que ha fet el que ha volgut i ha fet gestions sota la seva 
responsabilitat, i ho ha fet bé o malament, però l’experiència diu que, més aviat, més 
malament que bé, aquell ha de servir de model? Com diu un company de Santa Bàrbara, 
jo em penso que això és el món al revés.

Molt bé. Doncs, ja tenim el decret llei, i hem de posar uns diners a un fons per ga-
rantir tornar els dipòsits dels socis de les seccions de crèdit que vulguin tancar; però, a 
la vegada, aquest fons no està garantit del tot. Com s’entén, això? Nosaltres hem de ga-
rantir que els altres cobrin i després ens hem d’espavilar nosaltres a veure si cobrarem 
o no? Home, ja volem ajudar, però... Aquí hi ha alguna cosa que grinyola. Instem el 
sector a ser solidari i a rescatar els que tenen forats i deutes, però... Ara una pregunta a 
vostès, com a partits polítics: vostès han posat diners, quan aquell partit polític va tenir 
problemes? No se’ls ha demanat, no? En altres sectors, ningú ha posat diners pel veí. 
Abans també s’ha esmentat, han esmentat ramaderes que es van haver d’espavilar una 
mica... Senyors, no es pot ser tan valent amb els diners dels altres; senzillament això.

Fins i tot –i també ho ha esmentat la senyora Divina Alsinet i s’ha esmentat en al-
tres ocasions– l’honorable vicepresident i conseller, el senyor Oriol Junqueras, va dir 
no fa massa al Diari de Tarragona el mateix que hem dit avui: que les cooperatives són 
empreses privades i que, com a tals, actuen amb independència, i que els usuaris de les 
seccions de crèdit són els seus socis, ja que es prenen les decisions envers la cooperativa 
a les assemblees generals, i que el consell rector és el responsable de la seva aplicació. 
Totalment d’acord: deixem fer, assessorem bé –també ha sortit: assessorem bé– i vet-
llem perquè es facin les funcions que s’han de fer.

Ens volen vendre una mesura per salvar el sector i per evitar el contagi –remarco la 
paraula «contagi»– quan hi hagi alguna secció de crèdit que fa parlar; però el que acon-
seguiran –i això sí que els ho puc assegurar, perquè és el que s’està copsant al sector, és 
el que a nosaltres ens ha arribat i la nostra inquietud pròpia– és que els socis –almenys 
els nostres, que han tingut tota la informació que els hem pogut facilitar, perquè nosal-
tres sí que volem ser transparents– ens treguin els diners, i no per contagi, no, sinó per 
temor a perdre’n una part en el fons.

Com a exemple de contagi jo els diré que, per exemple, a la meva cooperativa, quan 
la veïna cooperativa de Sarroca de Lleida va tancar per problemes, els nostres socis 
no es van sentir pas contagiats de res, perquè senzillament a l’assemblea general es va 
explicar, com sempre s’ha fet, com estaven invertits els seus estalvis, a la vegada que 
aprovaven el pla economicofinancer per a l’any següent, el qual estem obligats a apro-
var i a passar. Decidien ells, el que feien amb els seus diners. Ara, la diferència..., re-
sulta que no podem decidir res, hem de posar diners al fons tant si volem com si no. Jo 
em penso que això és antidemocràtic. Nosaltres ho preguntem a les assemblees, eh?, 
per molt que es digui que no.

Mirin, ara es volen treure les responsabilitats del damunt, com a administració, 
potser perquè durant aquest temps no han fet la feina de supervisió que tocava a les 
seccions de crèdit amb problemes. Sarroca de Lleida feia cinc anys que no presenta-
va auditoria, i això ho sabia, l’Administració. Algú es va dignar a anar-hi a temps? 
Doncs, lluny de treure’s responsabilitats, pensem que el que passarà és que en seran 
el doble, de responsables: dels problemes que hi ha hagut fins ara i dels que es provo-
caran a partir d’ara, de la nit al dia.

I, sense tenir cap problema, ens han anat liquidant; això sí, ordenadament, sem-
pre. Ja ho ha dit el company, també, aquí: no volem que es creï un fons per tornar els 
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diners a unes seccions de crèdit però que, a la vegada, porti problemes a les altres. 
Entenem que no ha de ser així.

Una pregunta: alguna comunitat autonòmica té aquest fons? El que sí que els puc dir 
que tenen encara és caixes, caixes d’estalvi, i evidentment seccions de crèdit, i ben grans, 
algunes. On anirà el sector a buscar diners quan aquí no quedi res? I a quin preu? Les 
entitats bancàries em sembla que estan fent bona feina per apartar-nos a tots del mapa.

Sempre han dit vostès que les seccions de crèdit no són bancs i no poden fer mol-
tes de les funcions que fan aquests bancs. Totalment d’acord, però no ens facin fer ara 
el que no ens toca. Algunes de les seccions de crèdit que ara han tancat..., què feien: 
de secció de crèdit, de banc? És una pregunta. Jo em penso que és això, el que s’ha de 
vigilar, i intervindre-hi. Encara que sigui supervisió tutelar, el que faci l’Administra-
ció, em penso que el que ha de fer és una mica més enllà: intervindre-hi quan real-
ment detecta un problema, i intervindre-hi a temps.

Estem d’acord a ajudar, eh? No volem ser pas els dolents, però no estem d’acord a 
regalar res, perquè a nosaltres ens costa molt, també. Els nostres socis el primer que 
pregunten és: «Els meus diners estan segurs?» Sí, el primer que ens han preguntat: «Po-
dem perdre algun duro?» Les ajudes han de començar pel Govern.

I si de totes totes volem continuar amb el fons, que pel que veig és que sí, ja que serà 
obligat –no ho hem triat–, com a mínim els exigim això: garantia cent per cent. I això es 
podria aconseguir, pensem, si la gestió la portés l’Administració, no pas una entitat pri-
vada. Per què? Perquè l’Administració..., a vostès, com a diputats i com a govern, se’ls 
poden demanar explicacions de com està tot, i en poden tenir en qualsevol moment uns 
informes i explicacions al detall.

I ara..., jo no em voldria allargar més. Senzillament voldria que el senyor Bayo fes una 
mica d’esbós i tingués més temps per acabar de perfilar el que és el nostre plantejament, 
que realment sí que també hem treballat, perquè aquí, ja els ho dic, en cinc minuts això 
no es pot fer. Si el senyor president ho autoritza, doncs, passaria que fes una mica d’expo-
sició de la part tècnica que nosaltres havíem preparat.

El president

Gràcies, senyor Segura. Té la paraula el senyor Bayo.

Francesc Bayo Fumadó (Associació de Cooperatives Antifons Obligatori)

Molt bé. Bon dia. Se’m sent? (Veus de fons.) Bon dia, senyor president. Senyores i 
senyors diputats, representants de l’Administració i tots els altres d’assistents, jo faré 
aquí un plantejament purament tècnic, no entraré en temes polítics –no sóc cap po-
lític. Intentaré fer una exposició, en el temps que tenim aquí, i també conclouré. La 
idea seria, després d’esta exposició, tenir algun tipus de reunions, perquè aquí hi hau-
rà una part tècnica de pura ortodòxia financera que hauríem de debatre, i això hauria 
de tenir un debat més llarg.

(L’exposició de l’orador és acompanyada d’una projecció de xarts, els quals poden 
ésser consultats a l’expedient de la comissió.)

Passem aquí, a continuació: funcionament del fons. En un principi, això seria el di-
buix del fons, al nostre entendre, i seria com un iceberg. Això seria la part que ja s’ha 
publicat, però la part que està pendent de publicar, que és important... O sigui, en el 
tema del fons, en un principi sempre sona bé, la música, però la part més delicada és la 
part de què encara no s’havia parlat, que és este famós reglament intern: criteris de con-
cessió dels crèdits o de les operacions financeres. Aquí està, per nosaltres, el punt fona-
mental –m’explico?–, de què encara no s’ha parlat.

Plantejament de l’associació. En un principi, l’objecte del fons és correcte: «Donar el 
suport financer...» No el llegiré perquè ja s’ha llegit diverses vegades, però creiem que 
s’hi havia d’afegir alguna cosa més, que és: «Sense perjudicar les aportacions de les co-
operatives de base al fons de liquiditat.» En definitiva, doncs, molt bé, ajudar a tots, en 
això estem correctes, però sense perjudicar les aportacions dels socis. La qual cosa vol 
dir, com han dit abans ja, que això és un fons de liquiditat, no és un fons de garantia; hi 
estem tots d’acord. Per tant, no es podrà destinar a finançar desequilibris patrimonials 
–compte– ni fons de maniobra negatius. D’acord? Sabem tots el que vol dir, fons de ma-
niobra negatiu? Això és important. Sí o no? (Pausa.) Si això no ho tenim clar, les soluci-
ons seran més complexes. Això seria el punt de partida.
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La paraula clau és «risc». L’aspecte fonamental del debat, almenys a les cooperati-
ves on nosaltres n’hem parlat, és qui suportarà riscos de les operacions financeres que 
formalitzarà el fons. Esta és la paraula clau: «risc». El risc, qui el suportarà? Si això ho 
tenim clar, jo crec que tota l’exposició que hem fet abans sona bé. Vull dir, a veure, en 
la majoria d’exposicions, jo sí que hi estaria d’acord. Simplement és clarificar este tema, 
que és important, no?

El plantejament que s’exposa a continuació es basa en criteris de pura ortodòxia fi-
nancera, no hi han criteris socials ni criteris polítics. M’explico: faré un plantejament 
tècnic d’ortodòxia financera; després, el tema social i polític, ja el farà algú altre.

L’orientació estratègica del fons, que, en un principi, com deien abans, fons n’hi hau-
rà –bé, suposo que hi haurà fons–, hauria de ser la següent, des del nostre punt de vista.

Continuïtat de les seccions de crèdit. Hi estem tots d’acord: estem aquí perquè vo-
lem que continuïn, les seccions de crèdit.

Unificació del sector cooperativista. El sector avui en dia –n’han parlat moltes vega-
des, el Lluís Roig i companyia, han tingut més converses– està dividit; hem d’intentar 
reconduir esta situació, i sempre arribar a fórmules d’acord que siguin consensuades.

Evitar enfrontaments: l’Administració respecte a cooperatives; l’ASC amb l’Associa-
ció Antifons; l’Administració amb l’Associació Antifons. Els enfrontaments s’han d’evi-
tar, que no porten enlloc.

I el que sí que volem és una col·laboració entre l’Administració, el Parlament –estan 
vostès aquí– i el sector cooperativista.

Però, per sobre de tot –crec que és important–, està la salvaguarda dels recursos de 
les cooperatives i dels seus socis. Este és el punt fonamental: la garantia dels recursos 
aportats al fons de liquiditat –este és el punt fonamental. Els socis de base ens pregun-
ten, a l’assemblea..., hi havia socis de base que em preguntaven, a la nostra assemblea: 
«Això està totalment garantit?» Pensem que estem parlant amb un col·lectiu i que els 
diners són dels associats, no són ni del consell rector –en el cas meu tampoc, no?–... 
O sigui, este és el punt que és important. Com he dit abans, riscos i salvaguarda dels 
recursos de la cooperativa i dels seus socis.

L’altre punt que és important és democràcia. Qualsevol plantejament l’haurien de 
votar els socis de base. És important. Nosaltres hem fet la pregunta i hem demanat 
l’opinió als socis de base, que, en definitiva, com deia abans, són els amos i senyors 
dels recursos que hi ha en la secció de crèdit.

Visió a llarg termini: cercar solucions estructurals i no conjunturals. Fa mesos que 
debatem estos temes, i, ja que som aquí, acabem de muntar solucions estructurals, no 
pedaços i temes conjunturals, sinó solucions estructurals.

Al final, nosaltres creiem que s’hauria d’arribar a una solució, s’hauria de negociar 
una solució que contempli dues hipòtesis: una hipòtesi de partida, com he dit abans, 
continuïtat de les seccions de crèdit –ja hi estem d’acord–, i facilitar finançament a les 
cooperatives amb secció de crèdit que es vulguin liquidar –en això, hi estem d’acord.

Premisses. Primera: les cooperatives de base no suportaran pèrdues del fons. Això 
és important; a veure com arribem a trobar una solució que això ho pugui contemplar. 
Llibertat d’associació: si mos entenem, la gent ha de poder votar on vol associar-se. 
 Democràcia: com he dit abans, qualsevol plantejament el votaran els socis de base. I..., 
important: el fons de liquiditat no és una entitat financera; això s’ha dit abans, i jo crec 
que aquí tots hi estem d’acord.

Separació d’operacions financeres. Un tema fonamental era la no-retroactivitat, 
que sembla que això ja s’ha pogut reconduir; aquí també és important. Aquí hi han 
tres blocs d’operacions: operacions anteriors –l’Aldea, Mont-roig i Montblanc, i supo-
so que alguna més–, l’operació Cambrils i el futur. I el futur té dos blocs: operacions 
a partir del dia 1 de gener –hi posa un interrogant–, que seria quan el fons entraria 
en una forma operativa; i d’aquí fins al funcionament del fons, operacions pendents, 
i posa aquí «desconegudes», perquè almenys nosaltres..., jo no les conec. M’explico?

Les operacions anteriors són operacions que, de manera voluntària, van fer unes 
cooperatives; per tant, hauran de seguir el seu curs. M’explico? O sigui, això, per mi, 
està solucionat. L’operació Cambrils, com s’ha dit abans, ja està solucionada. Suposo 
que està fora del fons, tal com se’ns ha explicat. D’acord? O sigui, està solucionada, 
també; passat.
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I ara entrem en el futur –això és important. Dues etapes: o sigui, primer comen-
çaríem pel futur, que seria a partir del dia 1 de gener. Suposem que d’aquí a allà això 
ja estarà solucionat. M’explico? I el plantejament de futur seria: inici del funciona-
ment operatiu del fons, que es basa a cercar una alternativa a les següents premisses 
–bàsicament, són les que hem vist abans, ja–: donar liquiditat a les cooperatives amb 
secció de crèdit que es vulguin liquidar –correcte–; les cooperatives base no hauran 
de suportar pèrdues de qualsevol plantejament del fons; la participació serà obliga-
tòria, però donant llibertat d’associació a cada cooperativa; democràcia: qualsevol 
plantejament es votarà en junta general a cada cooperativa de base; transparència to-
tal en les operacions, i –el que és important– criteris de concessió d’on es destinaran 
els recursos. Esta és la part més delicada, que aquí no n’han parlat, o se n’ha parlat 
d’una manera més superficial.

Estos criteris d’aquí, en el nostre plantejament serien els següents: o sigui, criteris 
per poder accedir als recursos del fons. Abans d’accedir als recursos del fons, les co-
operatives hauran de complir bàsicament dos temes: raons actuals que dicti el Depar-
tament d’Economia i Hisenda, i altres requisits que ara veurem.

Pel fet que una cooperativa amb secció de crèdit sigui sòcia d’un fons o hi participi, 
no se li reconeix un dret automàtic d’accés a la línia de finançament. A veure, estic plan-
tejant el fons de cara al futur, eh?, o sigui, a partir del dia 1 de gener, no ara. O sigui, jo 
separo dos etapes, separem dues etapes: el fons, d’acord; a partir de l’1 de gener, 1 de fe-
brer o 1 de desembre, quan s’acordi, d’acord?

Requisits, entre altres, per poder accedir al finançament del fons. Primer de tot, au-
ditoria: segons comentaris, segons percepcions, demanem una auditoria en què l’auditor 
estigui homologat –«homologat» ja veurem què volia dir, ja en parlarem amb més cal-
ma–; auditoria neta, sense excepcions, o almenys sense excepcions importants. D’acord? 
El compliment de les ràtios del Departament d’Economia i Hisenda. I viabilitat: o sigui, 
en definitiva, si hem de tancar la secció de crèdit, se suposa que la secció industrial se-
gueix viable, viable tècnicament, m’explico? I aquí quan dic «viabilitat»..., això és molt 
ampli i ara no m’hi puc estendre, però seria important poder debatre què vol dir que si-
gui viable, una secció industrial.

I un altre punt que és molt important: aplicació de criteris d’ortodòxia financera. 
Bàsic i important: com es finançarà, l’actiu no corrent? M’explico? Si este tema d’aquí 
el tenim solucionat, jo crec que, almenys amb la informació de què jo disposo, no?, o 
de què nosaltres disposem, tindrem molt del problema ja solucionat.

Com s’aplica, l’ortodòxia financera, a partir del dia 1 de gener? D’acord que s’ha-
gi d’aplicar abans, però sobretot a partir de l’1 de gener, quan una cooperativa vulgui 
accedir al fons, ha de complir o haver complert una aplicació d’ortodòxia financera. 
Que això m’agradaria, amb més temps... –ho proposo aquí ara–, què vol dir i per què 
arribo a esta conclusió, jo, aquí.

I aquí poso simplement una pantalla de finançament de les necessitats, que, al fi-
nal, com dic jo, hauríem d’intentar quantificar, perquè, si no, ens quedarem aquí en 
paraules, i al final hem d’intentar quantificar què vol dir això.

Prèviament hi ha un altre plantejament, que..., no tinc temps, però, bé, ens quedem 
aquí: suposem que una cooperativa, després de vendre’s tots els actius que tenia, i 
totes les solucions..., necessita cent euros. M’explico? Com es finançaran, estos cent 
euros? I aquesta és la qüestió en què hem d’arribar a un acord. En un principi, no hi 
apareix, al decret, i no sé com se pensa muntar. Sé que hi ha hagut algun comentari; 
es faria una proposta en què com a mínim els socis de les cooperatives que vulguin 
accedir al fons hi han d’aportar una ampliació de capital. Ampliació de capital vol dir 
posar-hi diners, capital; un mínim d’un 25 per cent. Per a la resta, segons tinc entès, 
el departament faria un crèdit, que hauria de ser amb una entitat financera, amb aval 
de la Generalitat. La Generalitat avalaria el 75 per cent del préstec –si no és així..., ja 
ho preguntarem–, i la resta, el 25 per cent del 75 per cent, hauria de finançar-lo el fons 
de liquiditat. Però este fons de liquiditat, que no és de garantia, hauria de ser amb ga-
rantia de la pignoració dels dipòsits bancaris i/o préstecs concedits als socis. D’acord?

No entraríem, aquí, en activitat industrial. A veure, això té un raonament tècnic molt 
més ampli que el que proposo aquí. Jo el que sí que demanaria és una reunió per poder 
explicar tècnicament això, per què arribo a esta conclusió d’aquí.
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Quant als percentatges, no sé si és així; la Divina ja em... No sé si és així o no és 
així. (Veus de fons.) D’acord. Jo deixo aquí una proposta. (Veus de fons.) Correcte. Això, 
si m’ho expliqueu amb més calma, doncs, ho entendré millor. D’acord? (L’orador riu.)

Esta seria la gestió de fons de cara al futur, i d’ara fins que el fons sigui operatiu són 
estes operacions pendents o desconegudes. M’explico? Per tant, vull dir, hauríem de fer 
net, ja que som ara aquí, en la situació d’anàlisi, en un principi.

A les operacions que ja es coneixen actualment, s’hi haurien d’aplicar solucions 
estructurals. S’hauria de veure el nombre d’operacions –no cal saber quines són, a 
veure, no ens importa–, l’import dels recursos necessaris per donar liquiditat o per 
cobrir desfasaments patrimonials, i la seva viabilitat industrial.

Si la cooperativa és viable, el finançament seria..., el desfasament patrimonial es fi-
nançaria amb una ampliació de capital i després la subvenció, amb finançament bancari 
i amb l’aval de la Generalitat, amb un acord del Parlament. Això seria molt complicat; 
ja ho sé, però, bé, s’ha de fer un plantejament. I el desfasament de liquiditat l’hauria de 
finançar una entitat financera amb criteris bancaris.

Ho repeteixo, són dues etapes: etapa futura del fons –1 de gener, 1 de febrer, quan se 
pugui acordar–, i, d’aquí fins allà, com se solucionen estes..., una, dos, tres –no sé quan-
tes són– cooperatives, buscar esta solució a este tipus de cooperatives.

Per tant, sol·licitem una reunió amb els partits polítics per a poder exposar amb més 
detall la proposta de la plataforma, sobretot el tema financer, eh?: el fons de maniobra, 
capital de treball, la funció d’una entitat financera, la funció d’un fons i la funció d’una 
secció de crèdit.

I també demanem més temps –aquí tenim més companys, a part d’en Lluís i compa-
nyia, el senyor Roig– per poder mantenir les reunions necessàries amb l’objectiu de tro-
bar un acord que sigui factible. També demanaria la reunió amb el Departament d’Eco-
nomia i Hisenda, amb l’ASC i amb les tres parts implicades per veure si podríem trobar 
una solució consensuada i que vagi bé a totes les cooperatives. En un principi, re més. 

I gràcies per la seua atenció.

El president

Molt bé, gràcies. Ara ja passaríem al torn dels grups parlamentaris. En primera 
 instància, té la paraula, pel Grup de Ciutadans, el diputat Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Molt bon dia a tots. Començaré una miqueta per ordre, perquè, ja que esteu col·locats 
en el mateix ordre en què heu intervingut...

Primer, al senyor Ramon Sarroca..., gràcies, perquè la presentació que has fet de la 
federació de cooperatives, doncs, els que toquem més el tema agrari ja ho coneixem mi-
llor, però estem en una comissió que potser no ho coneix tant i valia la pena que fessis 
aquesta presentació. I gràcies també per tota la feina feta i el treball sobretot de  difusió 
que feu del que s’està fent al sector de les cooperatives agràries. A part, també volia 
agrair l’esforç que s’ha fet des d’un bon començament, que va sortir amb la Cooperativa 
de Cambrils..., l’esforç de no capitalitzar políticament una situació que era molt greu per 
al sector. Per tant, no solament per la feina, sinó per mirar de no intervenir políticament 
cap a un costat o cap a un altre.

Després, al senyor Lluís Roig, de l’Associació de Seccions de Crèdit..., jo mai vol-
dria, perquè crec que no és la manera, entrar a valorar el que s’ha fet bé i el que no s’ha 
fet bé. Estem en una fase de compareixences que precisament és per a això, per escol-
tar les parts i debatre quina és la millor manera de resoldre el tema; per això el seu to 
estava bé. Si l’objectiu és garantir la liquiditat per recuperar els dipòsits, doncs, hem de 
parlar, precisament, justament d’aquest tema.

Per altra part, senyor Daniel... –jo en tinc per a tots, eh?–, senyor Daniel Pallejà, 
tenia ja ganes de poder-nos veure, perquè havíem parlat per telèfon no sé quantes ve-
gades, i per WhatsApp, però no ens havíem vist les cares, encara. El nostre posiciona-
ment, ja el sabeu, personalment, però és de total suport als afectats de la Cooperativa 
de Cambrils. Qualsevol cosa que es pugui parlar de reticències cap al fons no és en 
cap moment..., o sigui, volem garantir... O sigui, el que volíem era separar el tema de 
Cambrils i el tema del fons. Si en algun moment s’havia barrejat, doncs, ara mateix ja 
s’ha segregat, i crec que és una bona notícia.
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Gràcies un altre cop, perquè has fet un esforç de síntesi molt bonic, en què has dit 
dues frases, que són com es dota i qui ho ha de gestionar. Aquestes dues frases són el re-
sum, moltes vegades, d’un munt de coses que no s’entenen, i aquesta dicotomia jo crec 
que hi ha ficat llum.

Després, al grup de l’antifons, gràcies també, perquè no som els únics que ens hem 
queixat de les formes i de la manca de temps. Es podien haver ficat dues dates com a 
opcions, perquè les compareixences haurien estat una miqueta més esponjades, i perquè 
tota la gent que havíem sol·licitat hauria pogut comparèixer, però farem el que puguem.

I, al senyor Bayo, també estem d’acord que la presentació de la vostra alternativa ne-
cessita una miqueta més d’explicació; per tant, jo recullo el guant i estic disposat a po-
der asseure’ns i parlar detalladament i tècnicament de la vostra proposta.

I el que precisament hem de fer ara és apropar postures, aprovar un text –perquè 
hi som a temps– que tingui un consens més ampli, i deixar una miqueta de banda el 
que s’ha fet fins ara i que crea confrontacions i parlar de cara endavant per tenir un text 
que ens agradi a tots.

Només..., per mi, ja està.

El president

Gràcies, diputat. Per part del Grup Socialista, diputat Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Bé, gràcies a les intervencions de tots. Algunes reflexions generals i d’altres, llavors, 
més específiques, amb algunes preguntes. Hauria estat bé, en primer lloc, potser fer la 
intervenció de la subdirectora l’última, per respondre a algunes de les coses que aniran 
sortint aquí i a alguns temes, detalls tècnics, que, com comprendran, al final se’ns esca-
pen, a tots plegats.

Federació de cooperatives i Associació de Seccions de Crèdit: importantíssim –no 
descobreixo res–, que un sector que no està organitzat i que no està coordinat no pot 
anar enlloc per coordinar estratègies, per ser un interlocutor vàlid. I, en aquest sentit, 
jo crec té un pes rellevant –no tot el pes, però un pes molt important–, l’opinió de la fe-
deració i de l’Associació de Seccions de Crèdit sobre quin ha de ser..., fer una valoració 
d’on venim, cap a on anem, i, per tant, l’opinió sobre aquest projecte de llei de vuitan-
ta-tres seccions de crèdit. I, dintre d’aquesta organització, també, al mateix temps, coin-
cidim segurament en el fet que les cooperatives, les seccions..., són un model d’èxit, un 
model històric que ha aguantat moltes coses, però que evidentment ha de canviar, s’ha 
d’adaptar i ha de millorar.

I aquí és on també, dintre del projecte de llei que presentem..., que nosaltres ja hem 
dit que en el fons, hi estem d’acord, però sí que segurament hi han algunes mancances 
que podem acabar de polir. I també hi ha un altre element molt important, més enllà dels 
temes tècnics, que és un tema en què cal buscar el màxim consens dintre del sector, per-
què, al final, el mal al sector de les seccions de crèdit pot ser no tant pel fet de no crear el 
fons o no crear-lo tècnicament bé, sinó per crear una desconfiança generalitzada o crear 
una confusió sobre si el sector va bé o no va bé, sobre si podem garantir els dipòsits de to-
tes les seccions o no. Això és el més important: garantim... Diem que el sector és solvent, 
però llavors hem d’actuar i hem de donar una imatge de garanties que realment aquí, pas-
si el que passi, el sector està organitzat, està ben regulat i ben supervisat perquè ningú 
perdi els seus estalvis.

Una cosa en què també potser a vegades discrepem, però que ja es diu: supervisió 
prudencial. D’acord, però no només supervisió prudencial. No hi ha tutela, però quan 
hi ha un problema i la gent perd..., hi ha risc que perdin els seus estalvis, no funciona 
com..., eh? La gent ens ve a buscar: els representants polítics, les administracions... 
Hi ha territoris que tenen una afectació brutal, si la secció de crèdit i la cooperativa 
peten i les famílies es queden sense els estalvis. Per tant, com que ens trobem que al 
final no només és una supervisió prudencial, doncs, per això tots estem preocupats, 
i er això tots diem: «Escolta, això no pot tornar a passar.»

Hi ha hagut comunicació amb el Govern? Jo crec que sí, i en aquest tema ens ha 
anat informant. Tots tenim dubtes, tot es pot fer millor. Nosaltres ens vam queixar 
també, en el seu moment, perquè estàvem molt preocupats per incloure Cambrils al 
fons; també era un tema que ens preocupava. Al final s’ha pogut desvincular. Per tant, 
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home, hauria estat bé, ja que n’havíem estat informats, que també haguéssim estat in-
formats de la decisió que es prenia en aquest sentit.

Aquí és on sí que demanaria específicament, des de Cambrils, si la solució es veu 
bona. Entenc que la gent ha començat a cobrar; el 46 per cent crec que ja s’ha cobrat, 
dels dipòsits. Si creuen que amb aquesta comissió mixta es garanteix també que la co-
operativa..., que és important que la cooperativa funcioni; al final, és el que dèiem, no?, 
la secció ha de funcionar, però també és molt important que l’activitat agrària funcioni. 
Per tant, això és el que també ens preocupa, si aquest pla de viabilitat creu el senyor Pa-
llejà que funcionarà, que anirà endavant.

Ens ha arribat precisament aquesta setmana el control de compliment de la resolu-
ció. Tots els grups havíem presentat propostes de Cambrils, que ens preocupava molt, 
i això s’havia de resoldre, i el Govern hi havia de prendre mesures, i precisament ens 
arribava la resposta, aquesta setmana, del Govern. Estan satisfets, amb la resposta del 
Govern, tal com ho hem resolt? Entenem que tots, humilment, hem contribuït que això 
es resolgués, i entenem que això va en aquesta línia.

Nosaltres demanàvem màxim consens del sector, de les cooperatives, de les secci-
ons de crèdit, per no crear dubtes sobre la viabilitat del sector; flexibilitat en la mesura 
del que es pugui, però també determinació amb què cal mirar el sector i els nous reptes 
que tindrem en el futur, que no és un sector més i que hem de garantir donar una imat-
ge de solvència. Per tant, també flexibilitat en la mesura del que es pugui per adaptar, 
via esmenes..., i aquí ens trobarem amb vostès, amb el sector.

Estem aquí, en part, també gràcies a vostès, gràcies als grups parlamentaris, que 
hi teníem una sèrie de dubtes. Per tant, jo crec que la tramitació ha sigut correcta, 
però cal abordar-ho i tancar-ho d’una manera o d’una altra, i, per tant, ara tenim la..., 
estan aquí compareixent. Ens podem trobar el dia que vulguin, la setmana que ve o 
l’altra, quan hi ha ple, que és relativament fàcil que ens trobin a tots els diputats, per 
tant, per posar-hi esmenes.

M’ha semblat entendre que un dels temes importants..., les ràtios d’economia, in-
forme del Departament d’Economia: entenc que ja està contemplat que hi hagi d’haver 
un informe per al Departament d’Economia, no vinculant, però un informe per al De-
partament d’Economia de totes les disposicions. Estem parlant de les garanties de les 
disposicions, han d’estar garantides o avalades. Jo entenia, però tampoc ho he vist es-
crit, que el Departament d’Economia s’ha compromès a avalar les disposicions que es 
facin del fons perquè no es perdin –avalar-les. Com que la subdirectora no..., dallò, bé, 
no ho dirà, però sí que entenc que segurament el senyor Roig també ens podrà informar 
d’aquest tema, que també ens preocupa i que és importantíssim.

Com també, eh?, garantir la transparència sobre la gestió del fons. I també, com de-
ien abans: «Home, no sobrecarreguem de costos el fons, que llavors potser entre tots 
plegats el farem inviable, garantint això.»

Jo el que sí que..., tornant enrere, al senyor Roig i al senyor Sarroca, si em po-
guessin dir: 68 per cent de les cooperatives, de les seccions, a favor el dia que vam 
fer..., a favor del fons, quan vam fer l’enquesta. Han aconseguit arrossegar..., arros-
segar o convèncer més seccions de crèdit, amb els canvis que hi han hagut, que crec 
que són substancials? Estem parlant que la meitat del fons ja quedava hipotecat amb 
Cambrils..., hipotecat o compromès, i ara això ja no és així. Per tant, han notat algun 
canvi? Al mateix temps, els animo a seguir fins a l’últim dia, fins a l’últim moment, 
sumant el màxim de representants del sector, que és molt i molt important.

I, president, com que ja sé que ara em dirà que vagi acabant, jo, amb tots els respec-
tes, dic: compareixences, presentar esmenes, millorar, estem d’acord en això; la gestió, 
el control, la transparència, ho hem parlat aquí i ens comprometem, el nostre grup, a en-
trar esmenes en aquesta línia; les garanties, els avals, els riscos, totalment d’acord. La 
llibertat d’associació... Aquí no ho tenim tan clar; sobretot per això li fèiem la pregun-
ta a la subdirectora, que cal una unitat d’acció, calen representants clars. No sé si aquí 
obrir molt i permetre que hi hagi llibertat d’associació i diversos interlocutors..., no sé 
fins a quin punt seria bo.

I llavors se m’escapa el que ha comentat del finançament dels actius no corrents. 
Clar, això ja són temes tan de detall tècnic, que jo entenc que la resposta seria «liquida-
ció ordenada». Per tant, quan s’ha de liquidar una cooperativa, no sé si entraria aquí que 
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es defineixin..., doncs, tot això; no sé si anava per aquí. En tot cas, ja deu entendre que 
d’això n’hauríem de fer una reunió tècnica, com vostès deien, o vostès amb el departa-
ment o tots plegats, per veure com es fila prim sobre aquests temes.

En tot cas, gràcies a tots. Hem intentat ser el màxim de justos amb el sector, amb 
les seccions de crèdit... Una cosa que m’he deixat de dir: intentar que el Departament 
d’Agricultura hi sigui, com les cooperatives. Que hi siguin i que parlin; no només els 
economistes, sinó que també el sector, que és el que més ens preocupa, eh?... I també, 
evidentment, recollir al màxim les aportacions de tot el sector per fer una bona llei i, 
sobretot, per evitar-nos els ensurts i els disgustos com els que hem tingut amb algu-
nes seccions i la gent que ho ha passat molt i molt malament.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn de Catalunya Sí que es Pot. Té la paraula el diputat 
Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Gràcies, senyor president. Agrair moltíssim totes les aportacions. Li volíem pregun-
tar al senyor Sarroca, des de la constatació i coincidència amb la potència del coopera-
tivisme agrari i el paper que han jugat en aquesta potència les seccions de crèdit..., la 
pregunta és: més enllà de la necessitat d’establir certes garanties per a situacions que es 
poden produir, no creu que ha arribat el moment de plantejar-se a fons, per reduir els ris-
cos –que sempre existiran– del cooperativisme agrari, promoure un cert procés de rees-
tructuració que ajudi a fer més fort el sector, sobre la base de...? Potser que cadascú tingui 
la seva cosa, la fa sentir molt pròpia, i això té fortaleses, però té molta feblesa en aquest 
món. I, si és així, si pensa que seria una altra manera, també, de minimitzar els riscos.

I, en segon lloc, quines són, segons vostè, les mesures que es podrien incorporar per 
millorar el tema de la supervisió prudencial? Perquè tots estem d’acord en les limitaci-
ons, és a dir, en la no-existència de tutela administrativa de les administracions, però la 
realitat és que alguna cosa ha passat perquè s’hagin produït determinats fets. El no-risc 
no existeix, però..., tenim sobre la taula possibilitats que es repeteixi. Quines són les co-
ses....? I no faig referència a aquest Govern, sinó en general, perquè hem passat moltes 
coses en totes les etapes, des d’aquest punt de vista.

Al senyor Lluís Roig, li volia preguntar, des de la seva perspectiva de president de 
l’Associació de Seccions de Crèdit, com valora les propostes que hem escoltat avui, que 
suposo que vostè les coneix ja, segur, eh?, però a nosaltres ens agradaria saber la seva 
opinió, amb la seva representativitat, amb relació a com es garanteixen els drets dels 
garantidors. Perquè, clar, qui vigila el vigilant? Com es garanteixen els drets dels ga-
rantidors? Perquè en la filosofia està molt bé, però en la pràctica malauradament no és 
així, i ningú pot dir que això estigui garantit. I jo crec que això és el que provoca, en 
gran part, les diferències d’apreciació de la situació actual.

Tant al senyor Josep Segura com al senyor Bayo, agrair-los que s’hagin situat en 
la perspectiva de dir: «No és “no”, sinó que ens agradaria que, ja que es fa això, es 
fes amb aquestes garanties, amb aquestes condicions, i hi aportem aquests elements.»

No sé què deu pensar la meva amiga i companya Hortènsia Grau –ja en tindrem opor-
tunitat...–, és a dir, per tant, no ho entenguin vostès com una posició formal del grup, sinó 
com una reflexió meva, però aquesta idea de no vincular automàticament la condició de 
soci a la condició de dret a accedir al fons em sembla una idea que hauríem d’estudiar en-
tre tots, sobretot per una cosa que... Potser no se m’ha entès abans, quan li deia a la sub-
directora, quan li he preguntat: «Tenim una radiografia del sector?» Jo ja sé que a mi no 
se’m pot dit quina és la secció de crèdit que està malament, això ja ho sé; però, home, si 
anem a fer això, hauríem de tenir ben clar que, de cop i volta, un cop està i s’hi comencen 
a posar recursos..., de cop i volta, pum!, s’esfumen en una piulada, perquè resulta que s’ha 
donat dret a accedir-hi a gent a la qual... Potser entre tots hauríem de buscar mecanismes.

No suggereixo que fem com les entitats d’assegurances, que fan una selecció adver-
sa de riscos: «Tu et vols assegurar. Si tens alguna malaltia genètica, si ets gran, si ets no 
sé què, a tu no t’accepto. Només vull els bons.» No estic demanant això, però jo sugge-
reixo que hauríem de pensar en aquesta hipòtesi, perquè, si no, pot passar una cosa: que 
estiguem construint un «artilugi» que teòricament aguanti, i, a la pràctica, a la primera 
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tongada de grip que ens vingui, doncs, no ho sé, això... Passa en tots els sistemes d’asse-
gurament, eh?, vull dir... Perquè estiguem tots relaxats, el fons únic de resolució bancà-
ria europea està previst que el 2023 tingui 55.000 milions d’euros per a tot Europa, i en 
aquests moments sabem que ens han aportat, només per al salvament del sistema ban-
cari espanyol, 79.000 milions –de moment–, més tots els avals i no sé què; és evident 
que no... Jo crec que sí, que hauríem de situar-ho. I, per tant, jo crec que entenc que això 
és el que genera aquestes pors i aquests dubtes racionals al voltant d’aquesta qüestió.

Amb relació a com combinar el criteri entre obligatorietat de l’aportació i llibertat 
d’associació, que m’ha semblat entendre-ho així, jo ho entenc, però deixi’m que els 
faci una mica d’advocat del diable: no creu que això podria incorporar més feblesa al 
mecanisme, especialment en un moment en què es veuen les dificultats d’unitat dins 
del sector? És a dir, la fortalesa de l’instrument també vindrà vinculada..., no només 
a la seva capacitat de gestionar bé i de limitar l’entrada, per exemple, de la gent que 
hi té dret, sinó també fonamentalment a una economia d’escala, a una certa muscu-
latura, crec. No ho sé, eh?, és la pregunta que li faig concretament al senyor Bayo.

I, per últim, mirin, vostès ens demanen una cosa que jo crec que ens poden dema-
nar, no?: que encertem molt, molt, molt en el resultat final. Però deixin-me que els digui 
una cosa: és impossible encertar si vostès no es posen d’acord en què consisteix encer-
tar. És materialment impossible, perquè aleshores haurem encertat per a uns i haurem 
fallat per a uns altres. Encertar sempre és, en aquestes coses tan delicades, doncs, regu-
lar en termes de gran acord, eh?, i en això ens hi haurien d’ajudar. Tenim el decret llei, 
està en marxa, no hauríem de tenir presses; almenys l’instrument definitiu, intentem fer-
lo amb el tot, que generi el màxim de consens; no un consens de crítics, sinó un consens 
a partir d’una resposta a les inquietuds legítimes que crec que s’han plantejat per part 
d’algunes seccions de crèdit, algunes cooperatives.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Popular. Té la paraula el diputat Milián.

Juan Milián Querol

Sí; gràcies, president. També agrair als cinc compareixents les seues intervencions; 
jo crec que han estat totes molt formatives. Anava a dir que totes han tingut alguns mati-
sos diferents, però potser, més que matisos, hi hem vist com dues postures una mica di-
ferents, que demostren que la qüestió no és tan senzilla com podia semblar en la primera 
compareixença del dia.

Jo seré breu. No faré preguntes, perquè crec que s’han fet algunes interpel·lacions en-
tre compareixents i també m’agradaria que tinguessin temps per acabar d’aclarir les seves 
posicions, perquè segurament també ha mancat temps per a tenir un debat més tècnic, 
com s’apuntava ara, cap al final; un debat que ens pugui ajudar a legislar millor aquest 
tema, que hem vist, doncs, que tenia una certa complicació.

Per tant, nosaltres, des del Partit Popular, el que volem és mostrar la nostra disposició 
absoluta per a tenir les reunions amb tots els representants el temps que faci falta, i col·la-
borar a trobar, com deia el senyor Coscubiela, un consens, no? Que si ara no hi ha aquest 
consens, almenys sí que hem vist que hi ha una predisposició per part de totes les parts, 
doncs, per trobar un consens que ens faciliti una millor legislació sobre aquest tema.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. I ara és el torn del Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Té la paraula 
el diputat Bonvehí.

David Bonvehí i Torras

Sí; gràcies, president. Gràcies a tots els compareixents per les seves explicacions. 
Com a Junts pel Sí, i també com a grup parlamentari que dóna suport al Govern, hem 
anat seguint, doncs, tot el tema de Cambrils, i també la tramitació d’aquest decret llei.

Des del primer moment, nosaltres vam considerar que s’havia de tramitar com a llei 
perquè es produís el que avui s’està produint aquí: que vostès, els compareixents, a ins-
tàncies dels grups parlamentaris, compareguessin aquí, a la comissió, i poguéssim es-
coltar les diferents visions que es tenen d’aquest fons. Un fons que, per altra banda, no-
saltres, pel que hem anat veient..., crec que a hores d’ara ja no es discuteix.
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I, per tant, tenint la premissa que tothom hi està disposat i tothom accepta, doncs, 
que es creï aquest fons –que, per altra banda, no ha de ser definit com de garantia, 
sinó que ha de ser un fons de liquiditat–, a partir d’aquí hem d’intentar regular de la 
millor manera possible perquè a la llei, amb les esmenes, «s’encerti», com deia el di-
putat Coscubiela, per a la major part de..., es vegi encertat per la major part de vostès.

S’han dit aquí algunes coses que no les podem acabar de compartir del tot. Nosal-
tres creiem que les cooperatives són empreses privades –d’això, no n’hi ha cap mena 
de dubte–; que les decisions es prenen per la seva assemblea –tampoc no n’hi ha cap 
mena de dubte–, però les cooperatives en cap cas no es poden assimilar, doncs, a qual-
sevol empresa privada o a qualsevol mercantil. Les cooperatives estan protegides per 
les lleis d’aquest país, estan protegides especialment per l’Estatut d’autonomia d’aquest 
país, i les cooperatives han estat fomentades i s’han practicat polítiques especials i 
polítiques per al foment de les cooperatives, i hi ha hagut una relació entre l’Admi-
nistració i les cooperatives que no podem defugir. No podem fer veure que les coope-
ratives han estat deslligades de les administracions, perquè això no és just, i tampoc 
no s’entendria tot el moviment cooperatiu que ha existit, com dic, en el nostre país.

És evident... Partim de les cooperatives que no acaben de veure clar aquest fons, 
que nosaltres ens hi hem entrevistat tot sovint, i veiem que en alguns plantejaments 
que ells fan podem ser coincidents, però dir que les cooperatives només han de mirar 
casa seva i que a les que hi van al costat no els afecta res del que pugui passar a la co-
operativa o a la secció de crèdit del poble del costat, doncs, ho veiem un pèl agosarat. 
Tot i així, com dic, alguns dels plantejaments de les seccions de crèdit que no ho ve-
uen clar, nosaltres els podem arribar a compartir, i, per tant, en aquesta fase d’esme-
nes intentarem que la solució que s’adopti sigui àmpliament compartida per tothom.

Dir-vos també que nosaltres sí que tenim constància que hi haurà garanties per a 
la gent que, en aquest cas, aportarà... –no sé com en deien–, garanties per als garan-
tidors? I, per tant, a nosaltres ens sembla que sí que hi haurà garanties per als garan-
tidors, o així ha de ser. Si no fos el cas així, jo crec que cap grup parlamentari hi do-
naria suport, perquè s’entendria que estem legislant d’una manera que va en contra de 
tots els drets i contra totes les formes, doncs, d’ajuda intercooperativa, que, per altra 
banda, també preveu l’aliança internacional.

Nosaltres estem en un món, el moviment cooperatiu, doncs, que també té uns 
principis bàsics a nivell internacional. En aquests principis bàsics es diu que hi ha 
d’haver una col·laboració i una intercooperació entre les cooperatives. I, per tant, a 
nosaltres sí que ens consta..., i això no es pot posar en aquesta llei, perquè s’entendria 
que és un ajut directe de l’Administració cap a les cooperatives, i, per tant, això es 
desvirtuaria totalment, però sí que ens consta i crec que és sabut per tothom que el 
75 per cent de les garanties que faran els garantidors estan avalades o estaran avala-
des per la Generalitat.

En tot cas, si no hi hagués aquesta seguretat que aquests fons serveixen i que po-
den ser recuperats, la mateixa Generalitat tampoc no ho avalaria, i la seva normativa 
no permetria que s’avalés aquesta quantitat. I, per tant, si la llei ha de quedar redacta-
da d’una altra forma més evident, doncs, ho haurem d’estudiar, i segurament ho hem 
d’estudiar i ho hem de fer, però ara tingueu clar que el 75 per cent ja està avalat per la 
Generalitat i que directament aquí, a la llei, no podrem posar que aquest 75 per cent 
està assegurat per la mateixa Generalitat, perquè això, com dic, s’entendria que és un 
ajut directe de l’Estat i, per tant, tampoc no l’hi podem posar.

També, com ha anunciat el portaveu del Partit Socialista, nosaltres en principi 
com a Junts pel Sí tampoc no veiem clar que això hagi de crear diversos interlocu-
tors; jo crec que això encara seria complicar-ho més. I, per tant, n’hauríem d’intentar 
estudiar la forma. Si s’ha de modificar una mica el que es planteja, doncs, estudi-
em-ho tots, però ara tot el que no sigui aquesta unitat d’actuació i d’acció per part de 
tot el sector cooperatiu crec que no s’entendria i no va en la línia de racionalització, 
claredat, transparència, que ha d’imperar en tots els sectors. I, per tant, nosaltres con-
tinuem apostant encara per aquesta unitat d’actuació.

I, per acabar, només dir-los que nosaltres també estem disposats a parlar-ne amb 
vostès. Que els socis de base han d’entendre què es fa amb els seus diners, nosaltres, 
això, ho veiem també clar, en tots els àmbits. Aquí sembla que ara el soci és l’únic que 
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no sap ben bé, aquest fons, com funciona. Jo crec que els socis de les cooperatives hi 
ha diverses coses que no saben. Crec que la transparència i el funcionament han de ser 
més compartits, però després també tinguin clar que hi ha la clàusula de confidenciali-
tat i de reserva de dades, i això que qualsevol cooperativa, doncs, que tingui problemes 
hagi de ser informat..., hagi de saber-se per tots els associats de base de totes les coo-
peratives..., hem de veure com ho regulem, això, perquè ens sembla que no és la millor 
opció.

Dit això, com dic, a disposar; sabeu que dins del nostre grup parlamentari hi ha 
molts diputats territorials, i hi ha moltes sensibilitats, en els temes de les cooperati-
ves. I, per tant, dins l’esforç de síntesi que intentem fer en tots els temes, en aquest, 
en especial, intentarem ser sensibles a totes les reivindicacions.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara, per donar resposta a les diferents qüestions plantejades pels 
diputats, tenen la paraula els compareixents. Primer començarà el senyor Sarroca. 
Té la paraula.

Ramon Sarroca

Moltes gràcies, president. Jo, a la interpel·lació de reduir riscos..., reduir riscos és 
complicat, el risc zero és impossible. Sí que li vull fer esment de la nostra feina. Jo 
fa dos anys que sóc president de la federació de cooperatives. En la nostra feina –en 
som conscients–, estem en cooperatives del segle xxi, però són cooperatives la majoria 
d’elles centenàries, tenen cinquanta anys..., i també volen anar un pas més enllà. Volem 
anar un pas enllà per a situar el cooperativisme agrari dintre d’aquest país, dintre del 
Govern –mani qui mani–, però la nostra proposta serà un canvi també d’hàbits a nivell 
del cooperativisme. Que el cooperativisme... –i, en aquest cas, vull escombrar cap a 
casa–, que la federació sigui un punt de referència en tot allò que pertoca en tant que se 
parla de problemes del cooperativisme.

Nosaltres ens hi oferim. Tenim plans establerts, tenim plans en què estem col·la-
borant amb el Departament d’Agricultura, on volem ser la punta de llança, moltes 
vegades, perquè no es produïsquen els disbarats que s’han produït. Estem en uns mo-
ments de complicada solvència financera. Estem en uns moments on els nostres pro-
ductes..., moltes de les vegades ens costa traure el cap, perquè estem immersos en 
campanyes que no depenen tan sols de nosaltres, que no depenen de ser cooperatives 
petites o grans, sinó que depenen d’uns factors externs en què nosaltres, moltes de 
les vegades, poc hi podem fer.

Això dóna lloc al fet que sí que hem de buscar solucions. Hem de buscar partici-
pació entre tot el cooperativisme agrari català per a portar el cooperativisme, amb i 
sense seccions de crèdit, a una altra dimensió i el més lluny possible. Sí que és veri-
tat una cosa –un incís–: en sis mesos hem passat de la manifestació a la premsa..., de 
la manifestació personal, de la pancarta, hem passat al diàleg, hem passat a l’entesa. 
I estic segur que moltes de les cooperatives, a la plataforma o no..., el seu pensament 
avui és diferent. Amb els companys que som aquí hi hem parlat diverses vegades, i hi 
continuarem parlant.

Com es pot fer, això de la supervisió? Nosaltres –el meu company Lluís Roig en 
parlarà més tècnicament– estem oberts a tot. Sí que és veritat que també –abans ho 
he mencionat, a la meua exposició–, de l’Aldea fins avui, ha set un abans i un des-
prés. Jo vaig conèixer el cas de l’Aldea amb una altra responsabilitat dintre de la fe-
deració, i no té res a veure amb tots els controls que hi ha avui. 

També una demanda al sector i als companys de cooperatives de les seccions de 
crèdit: hem d’aprofitar les eines informàtiques que tenim a l’abast. La informació ha 
de ser ràpida, ha de ser constant i ha de ser al moment, i això també ens donarà, jo 
crec, alguna mena de confiança que avui no tenim. Els pagesos, els ramaders i també 
molta gent que utilitza les seccions de crèdit que avui no són productors moltes ve-
gades som desconfiats de si; contra aquesta desconfiança hi hem de lluitar. Hem de 
parlar; jo crec que, amb el diàleg, podem aconseguir la majoria de coses que fins avui 
ha costat aconseguir-les.

Gràcies.
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El president

Gràcies. Té la paraula ara el senyor Roig.

Lluís Roig

Molt bé; gràcies, senyor president. Bé, ciutadans, jo potser no m’he expressat bé; no 
era la meva voluntat en cap moment donar lliçons del que s’ha fet bé o del que no s’ha 
fet bé. El que sí que tinc clar és que hi ha moltes coses que s’han fet bé i moltes d’altres 
que, entre tots, les han fetes malament. Però, si més no, del que es tractava..., la meva in-
tenció era posar una mica en valor el que penso que durant aquests últims anys hem fet 
bé entre tots, i també les seccions de crèdit.

I per a això em vull remuntar una mica, doncs, tal com s’ha dit aquí, al desembre 
del 2011, quan la cooperativa de l’Aldea fa la fallida. La cooperativa de l’Aldea no era 
sòcia de l’Associació de Seccions de Crèdit; no hi tenien cap tipus de contacte, vincu-
lació ni relació. I nosaltres ens vam assabentar de la fallida per una trucada del direc-
tor general de Política Financera –en aquells moments, el senyor Jordi Òliva. No hi va 
haver temps de poder parlar, de poder treballar, de poder estudiar, de poder intentar 
buscar una solució i evitar l’escàndol. La magnitud d’allò va ser molt forta. Fins fa qua-
tre dies els mitjans de comunicació encara ho estaven capitalitzant.

I el que sí que va quedar clar en aquell moment tant per part de la federació i l’as-
sociació –el sector, en definitiva– com per la mateixa Administració va ser el fet de 
donar prioritat a intentar aïllar el cas de l’Aldea. Allò havia agafat una embranzida..., 
corríem el perill que en pocs dies la por s’escampés de tal manera que la confiança 
dels nostres propis socis s’enretirés, i, si hi començaven a haver retirades de diners 
importants, també hi haurien pogut caure més d’uns, en la falta de liquiditat. En 
aquells moments l’esforç va ser tot per intentar anar a agafar per la mà Administració 
i sector per intentar calmar els mitjans de comunicació. Es van haver de fer diferents 
rodes de premsa. Es va explicar que allò era un cas aïllat, que no era la representativi-
tat del sector, i, d’alguna forma o altra, es va aconseguir bastant frenar i parar el cop.

Però sí que és cert que tots sabíem que allò tenia un preu, i un preu alt, car. El ma-
teix conseller, en el seu moment, ho va dir clar: «Això s’ha acabat. No hi poden conti-
nuar havent escàndols d’aquest tipus. Les seccions de crèdit s’han de tancar.» No s’hi 
creia. No s’hi creia, per un costat, perquè hi havia un desconeixement també del que 
era una secció de crèdit; dues, perquè també veníem d’un model que, tal com havia 
passat en el sistema financer, se n’havia esbiaixat una mica l’orientació, i tres, perquè 
en aquells moments la forma que teníem de treballar, d’estar al corrent d’on érem, de 
saber la situació dels números, dels balanços, del compte de resultats, era una cosa 
que havia passat a la història.

No podíem treballar processant balanços de cooperatives que estaven tancats feia 
sis mesos –auditats, dipositats al cap de dos mesos en el registre del Departament de 
Treball–, i, després, passar-nos mig any més processant dades. El pitjor mal que te-
níem en aquell moment era que no érem capaços de poder aportar amb informació, 
amb transparència, amb números, la situació real del sector. Sí que és cert que, al 
final, tots sabíem el peu que calçaven més o menys els uns i els altres, i sabíem uns 
casos puntuals que no estaven bé, però no hi podies entrar en detall a diagnosticar, 
perquè no en teníem la situació, des del punt de vista del control dels números, al dia.

Jo he d’agrair que, en aquell moment, la gent que hi havia en el Govern va creure 
en el fet donar una oportunitat al sector. Es va crear una comissió de seguiment de les 
seccions de crèdit, una comissió de seguiment que, tal com s’ha dit aquí, està dotada 
dels tres departaments en què d’alguna forma o altra participem les cooperatives: agri-
cultura, treball i economia. Però no era el fet de crear una comissió..., sinó que el més 
important era dotar-la, posar-hi efectius, posar-hi gent que hi treballés. I dins de tot 
això també vam estar de sort, perquè hi van posar gent que coneixien el sector, gent 
que hi podies parlar perquè realment, d’allà on provenien..., en tenien un coneixement.

Paral·lelament a aquesta comissió, tal com també s’ha dit, hi ha la federació de co-
operatives i l’associació. Aquestes reunions es van planificar per fer-les mensualment, 
i aquestes sí que van ser unes comissions efectives des del punt de vista de treballar. Es 
van començar a marcar unes pautes, unes estratègies, uns calendaris, unes obligacions.

Tal com s’ha dit aquí, avui la radiografia del sector està feta d’abans-d’ahir, del 
dia 20 d’octubre, que és el dia que, amb data de tancament 30 de setembre, tenim, 

Fascicle segon
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totes les cooperatives amb secció de crèdit, obligació d’enviar la situació financera 
i econòmica –quatre dades bàsiques: disponibilitat, disponibilitat líquida reforçada, 
compte mutu, dipòsits, etcètera. Això, d’entrada, de mica en mica va permetre que la 
mateixa Administració sabés també on érem i que nosaltres també ens poguéssim fer 
valdre una mica pel que érem.

A partir d’aquí, la prioritat va ser treballar en aquestes cooperatives que sabíem 
que portaven el pas canviat. I hem de dir –i ho vull posar en valor per al sector– que 
hem estat en diverses cooperatives –i, a més a més, és públic–: Montblanc, Mont-
roig, Ulldecona, etcètera, i són casos que, quan nosaltres fem insistència en la solució 
d’una forma ordenada, en són exemples.

I, en seu moment, aquestes solucions van vindre donades perquè les cooperati-
ves que formen part del consell rector de l’associació, creient en un model i en les 
persones que representàvem aquestes cooperatives –prèvia informació, estudis i ga-
ranties–, ens van avalar, ens van donar confiança perquè, en cada cas d’una forma 
diferent, poguéssim ajudar d’una forma transitòria a solucionar els problemes. Això 
va anar naixent, va anar vivint, va anar creixent. L’Administració també va veure 
aquests esforços que estàvem fent.

Per tant, quan he dit abans que això sortia una mica de l’experiència dels últims 
vint-i-cinc anys, em referia a això: que realment en un altre nivell, de la mà d’unes 
poques cooperatives, però ja havíem trobat una mica la forma d’ajudar a solucionar 
problemes i evitar escàndols per al bé de la mateixa cooperativa i dels impositors 
afectats, i també per reforçar el model que nosaltres estem convençuts que és vàlid i 
necessari. Però, compte, un model actualitzat als temps actuals; no podem continuar 
pensant, doncs, que tot s’hi val i que aquí no passa res. Els temps han canviat, i han 
canviat per a tothom, a tots nivells: han canviat a la banca, han canviat a les coopera-
tives, han canviat políticament; a tots els nivells, han canviat.

Per tant, el que no podem és pensar en la comoditat de: «A mi no m’ha passat mai 
res i fa cent anys que estic al mercat», «Jo estic exempt d’aquestos riscos.» Avui no 
n’estem exempts: n’hi han diferents motius, i abans s’han avançat. Malauradament, la 
imatge que tenim les seccions de crèdit és dolenta. Sempre han fet cap a la definició 
del problema..., a la ubicació en la secció de crèdit.

Mirin, senyors, en vint-i-cinc anys s’han donat de baixa..., de cent cinc seccions 
de crèdit hem passat a vuitanta-tres. I de tot aquest trajecte que hem tingut aquí al 
mig, de baixes, jo m’atreviria a dir que potser n’hi han hagut dues, si no una, que re-
alment ha sigut per una gestió nefasta, imprudent, en una secció de crèdit, per inver-
tir en coses que no tocaven i per fer malifetes –que, per cert, potser és l’únic gerent 
que va anar al jutjat.

Però en els altres casos de les cooperatives amb secció de crèdit que s’han tancat 
–perdoneu que us ho digui–, el problema, l’origen, no ha estat mai la secció de crè-
dit; ha estat sempre la part agrícola. I per què? I aquí hem de fer un mea culpa, tots 
plegats... Hem dit que estem sotmesos a molts aspectes: climatològicament, a seque-
res, pedregades; als mercats, als mercats que tu has d’abastir, i potser no tens la pro-
ducció suficient per poder servir-los tu mateix i has de recórrer a tercers –comprar, 
vendre..., és un risc. Però no tan sols a això; a temes que nosaltres ni tan sols podem 
controlar. Abans s’ha parlat del veto rus; qui ho controla, això? Si tu estàs en aquest 
mercat, n’ets pell.

Però el tema no s’acaba aquí. Tenim un problema estructural –algú n’ha parlat, 
aquí–, i no posem el dit on hi ha la llaga, no l’hi posem, perquè fa mal. El problema 
no són les seccions de crèdit, senyors; el problema és que tenim un model de coope-
ratives que hi hem de fer un pas endavant per redimensionar-les. Hi ha moltes coo-
peratives, a Catalunya, que estan per sota d’1 milió d’euros de facturació; això no és 
viable. No hi ha cap empresa en aquests moments en el mercat que sigui sostenible en 
aquestes condicions, perquè, per molt que intentis reduir despeses, arriba un punt que 
no en pots reduir més. No pots tindre gent professional, no pots estar al corrent de les 
obligacions; tot això té uns costos.

Però, sabeu què passa? Que no som realistes amb la realitat, i, moltes vegades, fruit 
que els consells rectors són de pas, que les gerències no estan al nivell o no n’hi han, 
no afrontem realitats de cara a buscar solucions, a buscar pactes, convenis, solucions 
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amb altres cooperatives. I, això, a què ha donat peu? Que aquí tothom és el millor: el 
millor president, el millor gerent... Tothom s’ha de justificar, amb els seus socis.

I què fem? Doncs, mireu, hem fet inversions que no eren viables, que ens havíem de 
plantejar molt seriosament si havíem de recórrer a donar-hi suport i a recolzar-les, inclús 
amb diner públic. I aquí ens hi hem de posar també, tots, com a responsables; la federa-
ció també. Perquè també potser, en informes que hem fet, econòmics, no hem sigut prou 
rigorosos per dir les coses pel seu nom, per dir: «Aquest projecte no és viable. Si el vols 
fer..., amb els teus diners, però nosaltres no et podem donar suport.»

Però també, políticament, no hem sigut prou valents per reconèixer una realitat. 
I també ens hi han portat, perquè, bé, hi ha hagut conveniències de col·laborar a fomentar 
i alimentar aquestes inversions que no es podien fer, perquè, viablement... Estem recollint 
herències de fa deu anys: molins, que en un poble n’hi han dos, i, si no, en una comarca 
n’hi han cinc, i cadascun entra quatre quilos d’olives. I ho faríem extensible a altres coses. 

Però, és clar, ningú no ha tingut en compte el pla de viabilitat. Qui ho ha d’amor-
titzar, tot això? Realment ho farem bé? Aplicarem els financers...? I farem una liqui-
dació a resultes, tal com toca? Perquè una cooperativa, de fet, no pot perdre diners; 
anem a resultes, no comprem re. Liquidarem al preu que toqui? Serem prou valents de 
presentar-nos en una assemblea i dir-los que, fruit d’unes decisions equivocades o que 
les coses no han sortit com ens plantejàvem, el resultat és deu pessetes més barat que a 
la cooperativa del poble veí? Qui ho fa, això? Hi ha molta gent d’aquí a qui se’ns posa 
en qüestió, perquè realment, si algú ho fa, encara sembla que facis la feina mal feta. 
Per tant, entrem en una dinàmica de liquidacions polítiques, que, per tal de quedar bé, 
doncs, hem arribat on hem arribat.

Avui jo estic content; estic content per una cosa: perquè s’ha parlat molt de la super-
visió. I és veritat que hi ha hagut aquí un aclariment, que ara, doncs, segons sembla, la 
supervisió no entra dins de la tutela administrativa. Però, mireu –per als que no heu tin-
gut mai cap inspecció o fa dies que no la teniu–, la inspecció de la Generalitat avui fun-
ciona molt bé, potser massa bé, perquè ha passat de tindre una funció, abans, que havia 
d’inspeccionar les seccions de crèdit però potser no estava dotada d’efectius, de gent, 
perquè havia de fer altra feina d’inspecció d’altres entitats financeres..., d’inspeccionar 
quatre entitats, quatre seccions de crèdit, que, per volum, podien dir, al cap de l’any, que 
havien fet un percentatge important, però no era representatiu... Avui aquests senyors, 
aquests inspectors, amb un equip encara més ben dotat, estan de la més petita a la més 
gran, i de la A a la Z; n’hi ha per a tothom, que és el que toca.

Però, a més a més, no fan la seva feina, la que li toca fer a la secció de crèdit; han 
fet un pas important, que ha estat mirar l’activitat agrària. Aquí és on tenim el proble-
ma. Aquí és on està aflorant que hi han cooperatives que estaven liquidant més perquè 
hi havia una mancança d’amortització important, i ara es detecta per què aquell senyor 
pagava un duro més que un altre veí.

Per tant, jo penso que el tema, més que per a això –que serveixi per voler donar lli-
çons, per voler dir que hem fet coses malament–, ens ha de servir per saber que les co-
ses, en els temps que correm, s’han de fer diferents. Tots plegats: el sector –quan dic 
«sector»..., les mateixes cooperatives i les entitats que representen: federacions, associa-
cions– i, evidentment, els governs i els polítics de torn, a qui us toca prendre les decisi-
ons a cada moment. Les coses no es poden continuar fent així.

I totalment d’acord: s’ha de mirar que hi hagi un consens, i l’estem buscant. Les per-
sones que estem en el consell rector de l’associació, de la federació, tingueu en compte 
que som els màxims responsables de les decisions que estem prenent. Per tant, quan a ve-
gades sents que, fins i tot des del punt de vista de les decisions que hem pres, que sembla 
que hagin sigut preses una mica fàcilment, lleugerament, sense tindre present el compro-
mís i la responsabilitat que ha suposat prendre aquelles decisions..., perdoneu que us ho 
digui una vegada més: fàcil no ho és. N’hi ha hagut de tots els colors. Hi ha hagut coses 
que..., un pas endavant i un pas enrere, cap al costat i cap a l’altre, però sempre ens ha 
mogut un únic objectiu: una, garantir els diners, el retorn dels diners dels impositors, dels 
socis i socis col·laboradors, i, evidentment, poder enfortir el model, perquè el necessitem.

Avui no podem estar en mans de la banca; haurem de plegar. El camp català, tal 
com s’està treballant i tal com se’ns està veient, sense sensibilitat, haurem de plegar. 
Per tant, totalment d’acord en aquests consensos. És veritat. Miri, fa vint-i-cinc anys 
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que l’associació existeix, ja ho hem dit; mai havíem hagut de recórrer a votacions, 
sempre tot s’ha fet per consens. Podem tindre diferències, podem tindre punts de vis-
ta diferents, però, al final, sempre ens hem posat d’acord per unanimitat.

Ara bé, aquest tema és un tema que –també ho hem de dir– fa cinc anys que al ma-
teix sector l’estàvem remenant. Estàvem intentant, arran del desembre del 2011, de l’Al-
dea, crear –que ja ho vam proposar en una assemblea general– un fons de contingències. 
Sí que és cert que no ho vam treballar bé. No estava prou estudiat com havia de ser, qui-
na funció havia de tindre, però la necessitat ja la teníem clara: això era convenient per al 
sector. I també és cert que, si no s’hagués arribat a aquest punt, que el Govern ha pres la 
iniciativa i per decret llei ho ha tirat endavant, nosaltres, el sector, encara avui no seriem 
capaços d’haver pres una decisió per unanimitat i tirar-ho endavant.

Per tant, jo penso –i d’això n’hem parlat amb els companys, perquè al final aquí 
tots som companys– que sí que és cert que hi ha hagut moltes diferències: retroactivi-
tats, garanties, transparència; totalment d’acord. Hi ha coses que estan solucionades, 
entenem, dins de la retroactivitat. Avui encara queden dues petites partides amb què 
col·laborem, amb l’Aldea i amb Mont-roig, però estem parlant de 200.000 euros i de 
256.000 euros. Aquest no ha de ser un problema perquè el col·lectiu no accepti treu-
re la retroactivitat, ni molt menys; de la resta, parlem-ne. Tot allò que puguem apor-
tar per millorar-ho, benvingut sigui. El compromís de la responsabilitat de gestionar 
aquest fons, jo, com a president, si em permeteu que us ho digui molt clar, ni el vol-
dria assumir, i el consell rector que presideixo, tampoc.

Per tant, si això ho pogués fer la mateixa Administració, cosa que s’ha parlat, per-
què aquí tothom entén que hem arribat a conclusions sense parlar, sense negociar, 
sense perdre-hi hores ni discutir... No; si això ho pogués fer l’Administració, per no-
saltres, perfecte. Ja l’alimentem nosaltres, el fons; que l’administri l’Administració. 
«No pot ser, perquè legalment, jurídicament...»; d’acord, molt bé, però nosaltres no 
en tenim cap, de voluntat, ni d’interès, per fer-ho. Si amb tot el que hem aportat aquí 
–i aquí s’ha estat dient–, podem convidar la sala que reflexioni i, a més a més, que 
pugui aportar valor afegit des del punt de vista de garantir els nostres diners, escol-
teu, a bodes me convides –a bodes me convides. Nosaltres no ens tanquem a re.

Nosaltres entenem que l’objectiu era aconseguir el fons, malgrat tot l’enrenou que hi 
ha hagut. Si tot el que hi ha hagut serveix perquè el fons estigui vigent, perquè siguem 
capaços de parlar, arrodonir i polir coses, però amb unes bases, hi hem de ser tots. No 
podem fer distincions, perquè les distincions ja les hem fetes fins ara. I aquestes coope-
ratives que durant tots aquests anys han fet aquest detall per ajudar –perdoneu, acabo– 
també ens diuen: «Ja s’ha d’acabar, això; o hi som tots o deixem-ho estar.» Perquè, en 
definitiva, el que estem defensant és el retorn dels diners de tots i un model que és de 
tots plegats.

Per tant, moltes gràcies per tot. No sé si he tingut temps d’anar contestant a un i a 
l’altre, però pensava que, d’una forma global, potser seria millor tocar-ho tot en un pack.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Roig. Ara té la paraula el senyor Pallejà.

Daniel Pallejà 

Sí, precisament per contestar al senyor Ordeig, que plantejava dues preguntes. Una 
és com es veia la solució a què s’havia arribat a Cambrils, i si es garantia que la coope-
rativa funcionava. D’entrada, a Cambrils el que ens vam plantejar nosaltres –parlo des 
de la perspectiva dels afectats, eh?– era que la fallida no era una solució. No era una 
solució perquè la cooperativa de Cambrils, en liquidació, ens deixava, doncs, amb una 
liquidació dels actius que no cobria, ni molt menys, el forat patrimonial que hi havia. 
I, per tant, qualsevol solució que hi hagués per a la cooperativa de Cambrils passava 
necessàriament perquè la cooperativa, com a projecte empresarial, seguís sent viable.

La solució a què s’ha arribat? Doncs, és la menys dolenta possible: 40 per cent ini-
cial, 32 per cent els deu anys següents i el 28 per cent els sis anys següents després del 
desè; per tant, una solució a disset anys. A tall d’exemple, la meva àvia té noranta-dos 
anys i tots els estalvis en aquella caixa. I, per tant, dubto que arribi als cent nou anys, i, 
per tant, algun dels hereus ho trobarà; però és clar, no és una solució, en aquest sentit, 
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que sigui la desitjada. És la menys dolenta possible, i com a tal l’acceptem, i com tal, 
a més a més, vam proposar als afectats que s’adherissin a la proposta que s’havia fet, 
i així poder salvar el preconcurs.

Vostè ho ha comentat abans, es va recuperar el 40 per cent inicial més una part de 
la liquidació d’actius de la cooperativa; en total, un 46 per cent, en aquest pagament 
inicial. Clar, queda el 54 per cent pendent de la gestió, de la gestió d’aquests actius, 
tant els financers com els patrimonials –l’immobiliari, bàsicament–, però també de la 
gestió ordinària de la cooperativa.

I hem de partir de la premissa u –la comentava la senyora Alsinet, també–: ma-
joritàriament els gestors de les cooperatives no són professionals; són pagesos que, 
per la seva condició de socis, doncs, accedeixen a ser president, secretari, tresorer..., 
de les comissions de supervisió de comptes, etcètera. Per tant, són gestors no profes-
sionals. I, en aquest cas, les exigències tant del pla de refinançament com del pla de 
viabilitat aprovats per la cooperativa de Cambrils són dures –són dures. I s’han de fer 
moltes coses, i s’han de fer moltes coses molt bé.

I aquí enllaço amb el que els he comentat al final de la meva intervenció: una ges-
tió no professional amb una necessitat de fer moltes coses i molt bé el que requereix és, 
d’entrada, mecanismes de control. Vostès han plantejat els mecanismes de control ex-
tern, aquesta supervisió a la qual ha de fer front la Generalitat, el Govern, però jo he in-
sistit en la figura del mecanisme de control intern, i, en aquest cas, doncs, en aquesta co-
missió paritària de seguiment del fet que la gestió que es fa de la cooperativa es fa amb 
transparència i es fa orientada al resultat, al resultat de poder obtenir, al cap de disset 
anys, el 54 per cent restant dels fons que tenien els impositors a la secció de crèdit. I, per 
tant, al cap del període ics, el que marca el pla de viabilitat és tenir l’oportunitat, com a 
impositors, d’acabar recuperant el cent per cent dels nostres estalvis.

D’entrada, això, perquè no tenim cap altra garantia. Tenim garantit, en part, aquest 
capital; sabem que hi ha uns actius que valen un patrimoni i que, amb una liquidació 
ordenada, doncs, aquest valor es pot acabar realitzant. Però, en el nostre cas, hi ha una 
part dels fons en què no hi ha cap altra garantia més que la feina de la cooperativa, la 
gestió ordinària, l’any a any; que les anualitats i els balanços surtin prou positius per 
poder anar fent front als compromisos que s’han adquirit amb els afectats per tal que 
puguin recuperar els seus estalvis.

I, per tant, això: nosaltres interpretem que una de les garanties perquè aquestes co-
ses es facin bé sigui això, sigui que hi hagi una supervisió també per part de creditors, 
afectats i els mateixos gestors de la cooperativa, a través d’un òrgan que nosaltres ano-
menem «comissió de seguiment». I creiem que ha de ser útil per a això, perquè la gestió 
de la cooperativa estigui supervisada per aquesta comissió amb una periodicitat relati-
vament curta. I, per tant, que no ens vegem d’any en any o cada vegada que hi ha un so-
trac respecte del que era el pla inicialment previst, i, llavors, doncs, ens hàgim de posar 
les mans al cap.

I ja està. En relació amb el que comentava, això.
I deixi’m un moment..., per al senyor Coscubiela, però, en general, per a tots vostès: 

jo crec que encertaran amb el fons si és un fons garantit per llei, si és un fons dotat su-
ficientment i, sobretot, si és un fons que acaba tenint això, la possibilitat que sigui d’im-
mediata disposició per a les seccions de crèdit en liquidació. Entenc que s’han de buscar 
consensos, però no perdem de vista –no perdem de vista– sobretot això: la garantia per 
llei, i, per tant, d’una certa universalitat, en què totes les cooperatives que es trobin en 
aquesta situació, en aquesta contingència, hi puguin accedir; que hi hagi la dotació sufi-
cient i que sigui d’immediat accés.

I, per tant, en la recerca d’això, del consens o de satisfer tothom, no perdem de vista 
que l’objectiu ha de ser aquest, perquè aquests elements crec que són els que represen-
ten la garantia per als afectats dipositants de les seccions de crèdit. I perdre qualsevol 
d’aquests elements pel camí en ares del consens, el que podria acabar perjudicant és la 
posició dels afectats, entenc.

Li ho he comentat a vostè (adreçant-se a Joan Coscubiela Conesa) perquè és el 
que ha esmentat l’expressió aquesta d’«encertar», però és una petició que els trasllado 
a tots vostès, com a diputats.

I aquí sí que acabo.
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El president

Gràcies, senyor Pallejà. Ara té la paraula el senyor Segura.

Josep Segura Solé

Sí. Bé, jo insistiré en el mateix. Insistiré en la garantia, que se n’ha parlat molt, 
i jo crec que també..., me sembla que tothom ha copsat que la garantia és la principal 
inquietud. Jo parlo sempre de base, eh?, jo sempre parlo des de la inquietud del car-
rer. Si aquesta garantia es pot copsar al cent per cent, d’un manera o d’una altra, jo 
em penso que aquí es pot arribar a una entesa molt fàcilment i molt aviat.

Bé, d’aval i garantia se n’ha parlat. Se n’ha parlat i han dit, des de Junts pel Sí, que 
hi són, del 75 per cent..., però, bé, me sembla que el senyor Ordeig també ha dit que 
ell no ho ha vist escrit enlloc, el que s’està parlant. Que les garanties..., bé, n’ha de 
quedar constància: ha de quedar un bon redactat i ha de quedar ben clar..., la gent ha 
de tenir ben clar que amb aquest fons no hi pot perdre res. Hem de ser solidaris, sí, 
però hem de ser solidaris amb un cent per cent de garantia.

Hem de fer un fons, bé, per poder liquidar i no donar peu a confusions i a descon-
fiances a les seccions de crèdit i a les cooperatives, doncs, fem-ho, però fem-ho bé i 
assegurem el cent per cent del capital a la gent. Com? No ho sé. Legalment, el que 
dèiem: dos associacions no hi poden ser, no sé què... Bé, també han instat el Govern 
a fer-ho. Facin-ho. Que ho faci el Govern, que ho gestioni el Govern, amb una comis-
sió, per exemple, com s’ha donat la idea, on puguem participar tots i tots puguem sa-
ber com se gestiona i en tot moment com està.

Bé, una cosa molt bona que també hem esmentat és que dius: «Bé, s’ha passat del 
carrer, de la manifestació, al diàleg.» Sí, bé, clar, s’ha passat al diàleg perquè veiem, 
doncs, que hi ha hagut un procés, que, bé, les coses s’han alentit i que podem intentar 
fer les coses bé, però no descarti... Si la gent al final hi veu problemes, serà la gent, 
que es manifestarà –a la premsa, al carrer, on sigui–, perquè seran ells els que s’hau-
ran sentit enganyats. Si els diem que tot va bé, que hem articulat un fons on tot ani-
rà bé, i hi ha una petita cosa que falla, aquella petita cosa..., la gent ho manifestarà. 
I això és el que llavors sap greu, no?

Per això dic que aquest 75 per cent del préstec que pot estar avalat, o sigui, amb 
avals..., i llavors hi ha un 25 per cent que s’ha de recuperar d’altres maneres. Si mai 
aquest 25 per cent, pel que sigui, té una petita fallida o un petit problema, que sigui 
l’Administració que es comprometi, d’una manera o altra, a garantir-ho al cent per 
cent. Això és el que sap la gent del carrer.

Bé, en principi, dèiem, de les cooperatives... Hi ha cooperatives que es pensen que 
ho fan tot bé, que porten cent anys, i perquè porten cent anys... No, no. Les que por-
ten cent anys suposo que han aguantat perquè en teoria fan, més o menys, les coses 
bé. Evidentment, sempre hi ha hagut problemes, però si una cooperativa, com també 
s’ha dit, fa una mala gestió perquè posa un sobrepreu a un producte, perquè, com diu 
el soci, aquell any hi hagut un preu desastrós perquè el veí no sé què... No, no, allò 
és una mala gestió que no hem d’assumir els de la cooperativa de la vora. I és això el 
que a vegades ha portat problemes, aquestes males gestions que han comportat que 
el conjunt de la cooperativa fes fallida o anés malament.

Llavors, com que les altres cooperatives –i és el que demanem– no tenim ni veu 
ni vot a les decisions d’aquella cooperativa, doncs, no tenim per què anar a traure les 
castanyes del foc amb un risc. Dius: «Articulem una manera de poder solucionar tots 
aquests problemes, però sense risc.» Si no hi ha risc i hi ha un compromís ferm, estu-
diem la manera, evidentment; tirem-ho endavant.

Jo em penso que hem quedat molt d’acord que hi ha uns punts on ens podem enten-
dre, i jo em penso que hem d’anar per aquí –hem d’anar per aquí. Ens hem d’entendre, 
en aquests punts, que han de ser dos o tres bases perquè la gent no desconfiï del sector. 
Les dos o tres bases són: garantia, transparència, bona gestió i alguna més que podem 
destacar. Però la principal idea nostra és aquesta, perquè a mi quan em preguntarà, a la 
meua assemblea, el meu soci: «Jo, ara, amb aquest fons, tinc els diners garantits?», que 
li puga dir contundentment que sí, i que li puga explicar per què, d’acord?

Llavors, agrair a la majoria de grups parlamentaris..., a tots, suposo, perquè he entès 
que ens podem reunir, ens volen rebre i els podem explicar fil per randa i fer les esme-
nes que considerin convenients per posar les bases bones per a tots damunt de la taula.
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Bé. Res més. En principi, seria això, no? Jo, ja dic, la meua cooperativa és centenària 
–l’any que ve farem cent anys– i en voldria fer cent més. Només tinc el neguit de poder 
fer-ne cent més, encara que jo no els vegi. Però la base és aquesta, és intentar fer les co-
ses bé i garantir el capital.

Res més. Per part meua, ja passo la paraula. Senyor president...

El president

Molt bé, senyor Segura.

Josep Segura Solé

Gràcies a tots.

El president

Algun apunt més, senyor Bayo?

Francesc Bayo

Bé. Al final, crec que, últimament, la paraula més pronunciada ha sigut «garantia», 
eh? Esta és la clau de tot aquest tema d’aquí. Si al final tots plegats trobem una fórmula 
que pugui garantir als garantidors..., de tal manera que els socis de base no hagin de su-
portar pèrdues del fons –aquesta és la part important, en aquesta fórmula–, jo crec que 
el tema del consens i el tema de la llibertat d’associació, o sigui, passarien a segon ter-
me. El tema de la llibertat d’associació és un tema per si no ens aclarim o no arribem a 
conclusions o a un acord sobretot en els criteris de concessió dels préstecs. O sigui, esta 
és la part més delicada, la garantia: com garantim que el fons no tindrà pèrdues perquè 
els socis de base no tinguin pèrdues.

Hi ha un tema tècnic, sí, que és important –ho deia el senyor Ordeig–, i clar, per 
això, a partir d’aquí... Per què fem este plantejament, aquí? Perquè darrere d’això hi 
ha una tècnica financera, i és important arribar a conclusions. A partir d’aquí, vostès 
tindran la paraula, i, amb coneixement de causa, votaran el que hagin, aquí, de votar.

Bàsicament, això seria el tema este d’aquí. La paraula clau és «garantia». Si hi ha 
garantia, jo crec que tot aquí aniria molt més rodat.

A partir d’aquí, res més. I gràcies per la seua atenció.

El president

Gràcies. Feta aquesta tongada de compareixences, suspendríem la sessió fins a les tres 
de la tarda, que continuarem.

Gràcies.

La sessió se suspèn a dos quarts de dues del migdia i onze minuts i es reprèn a les tres de 
la tarda i vuit minuts.

El president

Bé, reprenem la sessió.

Compareixença en comissió d’una representació d’Unió de Pagesos 
amb relació al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, 
del 13 de maig, de regulació del funcionament de les seccions de 
crèdit de les cooperatives

353-00162/11

En tot cas, en aquesta part de la sessió donem la benvinguda al senyor Josep Carles 
Vicente, responsable de cooperativisme de la Comissió Permanent Nacional de la Unió 
de Pagesos de Catalunya; al senyor Andreu Ferrer Taverna, coordinador tècnic de la 
Unió de Pagesos de Catalunya també, i al senyor Pere Roqué Oro, president d’Asaja 
Lleida.

Per tant, primer tindrà la paraula el senyor Vicente.

Josep Carles Vicente Perelló (responsable de cooperativisme de la 
Comissió Permanent Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya)

Perfecte. Bé, bona tarda. En primer lloc, agrair als grups parlamentaris la invitació 
a la compareixença de la Comissió d’Economia i Hisenda al Parlament de Catalunya, 
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d’acord?, referent a la Llei 6/1998, de 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives.

La Unió de Pagesos ja vam manifestar, al seu moment –i vam ser molt clars–, que 
la nostra predisposició era que aquest decret llei es convalidés per tal que passés el 
tràmit parlamentari al Parlament de Catalunya, on tothom pogués aportar la visió di-
ferent del conflicte o del problema, per tal de buscar les millors solucions al fet. I així 
ha sigut, la qual cosa és d’agrair, i entenem que estem en aquest tràmit.

Nosaltres el primer que voldríem plantejar és que el que convé és fer aquesta trami-
tació sobretot per la desconfiança i inseguretat jurídica que això ha creat o que podria 
generar..., que hagués generat dintre dels impositors, en aquest cas, de les seccions de 
crèdit, ja que la justificació de les necessitats..., eren molt urgents, extraordinàries, i 
derivaven implícitament, en aquell moment, del conflicte que havia passat en la coope-
rativa de les seccions de crèdit de la cooperativa de Cambrils, d’acord? Amb  la qual 
cosa hi havia unes necessitats: calia plantejar poder sortir d’aquell concurs de credi-
tors, se n’havia de buscar la fórmula, i aquesta va ser, diguem-ne, una mica la precipi-
tació que creiem nosaltres que hi va haver en el tràmit. També és el cas que calia cór-
rer i calia fer-ho amb bel·ligerància, però entenem que s’ha sabut rectificar i portar a 
debat això justament per a treure la desconfiança i la inseguretat.

També val a dir que en aquell moment, fet de pressa i amb les necessitats del mo-
ment, doncs, òbviament, la imposició del..., diguem-ne, o el que havia d’acabar no-
drint aquesta bossa..., estàvem parlant d’un 3 per cent. Si això s’hagués fet amb temps 
–i anirem desglossant per què ho hem fet d’unes altres maneres–, potser les necessi-
tats del fons de garantia no haurien arribat o no haurien hagut d’assolir el 3 per cent, 
potser s’hauria pogut assolir amb altres quantitats inferiors –podríem situar-les a l’1 
per cent, d’acord?

També a Unió de Pagesos entenem que el Govern va fer abusiva la seva capacitat de 
dictar normes provisionals amb rang de llei en cas d’una necessitat urgent i extraordi-
nària, justament perquè cal recordar que la Generalitat de Catalunya disposa, des de fa 
més de trenta anys, dels mecanismes i les competències per actuar administrativament 
–si s’escau, òbviament– per a anticipar-se justament al que vam viure amb la coope-
rativa de Cambrils, o podríem fer més història, que no és el cas, d’acord? Amb la qual 
cosa..., la gestió i la legalitat posen així en risc els dipòsits dels seus socis i la viabilitat 
en les mateixes entitats.

Per a Unió de Pagesos, aquesta norma extraordinària suposa una imposició il·le-
gítima i arbitrària per als dipositaris de les cooperatives en un sector minoritari de 
l’economia catalana. Quan estem fent..., i en aquest cas ho anirem desglossant, i aquí 
no voldríem qüestionar la solidaritat, que s’ha esmentat moltes vegades, des de les sec-
cions de crèdit: la solidaritat hi és, i no estem anant en contra d’aquesta solidaritat. Sí 
que el que estem ficant és, damunt la taula, que aquesta solidaritat ve donada, entenem, 
per uns mecanismes que no han funcionat, amb la qual cosa..., doncs, bé, les coope-
ratives han gestionat. Per part del món cooperatiu vers les cooperatives en crisi, tot el 
contrari; per això no donen dret al Govern a imposar la llei, al repartir aquesta solida-
ritat i avaluar el seu risc únicament per a les que han decidit dur-la a terme lliurement.

Bé. Per això la Unió de Pagesos considera imprescindible de lligar el rescat de les 
cooperatives amb les seccions de crèdit, que actualment està en una situació delicada, 
mitjançant l’establiment d’un fons públic, i el rescat amb l’establiment de plenes ga-
ranties d’un fons de garantia de dipòsits en les seccions de crèdit de les cooperatives. 
La mutualització del risc només s’ha d’establir per llei després de posar aquest risc en 
una situació d’equivalència, d’acord?

Entenem que caldria fer el fons de garanties; hi estem d’acord, és el que cal fer. 
Cal separar-ne en aquest cas les seccions de crèdit que hi han pogut entrar sigui 
per la gestió o no-gestió en moments de situació de crisi. Cal separar-les, i, a partir 
d’aquí, aquest fons pot ser reconduït cap a les necessitats reals del moment, amb la 
qual cosa pot ser que no estiguem parlant d’un 3 per cent, sinó d’un 1 per cent. Ente-
nem que la solidaritat de les cooperatives que ja han avançat per cobrir..., i poder ti-
rar endavant és una solidaritat molt legítima, però que no hem confondre la solidari-
tat amb el fet de mutualitzar, en aquest cas, diguem-ne, les males gestions o les males 
inversions o les no encertades, perquè això no acabi provocant..., a la inversa.
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Les cooperatives, igual com qualsevol altra entitat, han d’estar vigilades, han de fer 
les coses com toquen, i hi ha els mecanismes per tal d’identificar-ho en el seu moment. 
I entenem que és fonamental, per recuperar, en aquest cas, la legitimitat dintre dels im-
positors i dintre del món cooperatiu i les seccions de crèdit, justament el sentit de sepa-
rar les cooperatives que han estat ficant el comptador a zero, i aquest comptador, a partir 
del moment que es cregui convenient, doncs, bé, que s’activi amb la realitat del moment 
i la radiografia íntegra, amb les mesures que es creguin convenients, òbviament, des de 
la conselleria.

Fins aquí. Si vols continuar...

El president

Gràcies, senyor Vicente. Ara tindria la paraula el senyor Ferrer.

Andreu Ferrer Taverna (coordinador tècnic de la Unió de Pagesos 
de Catalunya)

Sí. Bé, la Unió de Pagesos..., després del que ha dit el company Vicente, cal entendre 
que nosaltres pensem que el Govern d’entrada hauria d’acceptar la seva, diguem-ne, en-
tre cometes, «culpa in vigilando»; evidentment, no l’actual en concret, perquè que no és 
sinó el que s’ha trobat la situació al damunt de la taula, tot i que s’han fet altres actuaci-
ons legals i intents de resoldre temes d’aquests que han anat succeint, però evidentment 
el Govern actual, doncs, continua sent el titular del conjunt d’actuacions o deixadeses 
que hi han hagut al llarg del temps, no?

I, evidentment, els dipositaris de les seccions de crèdit que han actuat diligentment 
i no han posat en risc els interessos dels seus dipositaris no hi tenen cap responsabili-
tat, en això, eh? De fet, per més que es digui, aquests dipositaris haurien d’haver tin-
gut, pel Govern, la mateixa consideració que qualsevol altre ciutadà, aliens, tot ells..., 
aquests dipositaris de seccions de crèdit per als quals la seva entitat ha funcionat cor-
rectament i la resta de ciutadans de Catalunya, perquè són aliens a les gestions especí-
fiques; els uns i els altres, eh?

Per tot això, la unió, de fet, el que proposem de cara al tràmit com a llei ordinària 
d’això, doncs, són tres coses, no? Una, millorar el mecanisme de tutela del Govern de 
la gestió del nou fons de garantia de dipòsits en les seccions de crèdit de les coopera-
tives per augmentar la seguretat en el conjunt dels cooperativistes i dipositaris en les 
seccions de crèdit. Que aquest informe no vinculant, que ja entenem, per qüestions 
d’endeutament i altres, el motiu pel qual hi està posat..., però diguem-ne, nosaltres 
aniríem en la línia de reforçar aquest paper de tutela del Govern, i no només aquest 
informe en el moment de poder fer ús del fons, no?

Nosaltres n’eliminaríem la disposició addicional primera, que ha generat, al nos-
tre entendre, inseguretat jurídica, eh?, i es restabliria així la confiança legítima de tots 
els dipositaris en les seccions de crèdit. I, evidentment, en el seu lloc, reforçant el que 
la Llei de pressupostos de la Generalitat ja preveu, l’establiment d’aquest rescat per al 
conjunt de les seccions de crèdit que ja té detectades, tant les que ja hi han sigut com 
algunes que sembla, pels informes de què nosaltres hem tingut coneixement després 
d’haver presentat una queixa al Síndic de Greuges, precisament per aquesta disposi-
ció addicional primera..., doncs, que es fes aquesta separació d’aquestes dues situaci-
ons, no?

I fins aquí la nostra intervenció.

El president

Molt bé. Gràcies, senyor Ferrer.

Compareixença en comissió d’una representació del sindicat 
Associació Agrària de Joves Agricultors amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

353-00164/11

Ara seria el torn del senyor Roqué. Té la paraula.
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Pere Roqué Oro (president d’Asaja)

Bona tarda. Gràcies, president. Diputats, diputades, aquest matí he tingut l’oportuni-
tat de vindre una estona abans i sentir també una mica el que comentaven tots vostès a 
l’hora que interpel·laven les persones que estaven aquí, entre nosaltres.

Nosaltres, des d’Asaja, després d’un debat no poc confluent, perquè, a més a més, 
molts dels nostres socis estaven involucrats en cooperatives que tenien certs problemes, 
s’ha de dir que el tema del fons no és una cosa que sigui molt menor. Aquest matí el 
sentia dir a vostè, quan parlava de les seccions de crèdit, que els pagesos a vegades no 
tenen prou, entre cometes, si no «capacitat»..., no utilitzava aquesta paraula, però sem-
blava que es digués que no eren prou gestors per poder administrar les cooperatives. 
Jo sóc pagès a casa meva, estic en una cooperativa, i segurament cometo molts errors, 
però el que sí que no comet un pagès és dir que sí a una persona que estigui fent una 
malifeta. Això mai ho farà. D’acord?

Dit això, la situació del fons garantit, i seguint les paraules de l’Òscar Ordeig, que 
aquest matí escoltava amb molta..., a part de l’amistat que puguem tindre..., de dir: «Es-
colta, és molt complicat, avui en dia, explicar-li a una persona que fica una imposició, 
que aquells diners vagin destinats a no se sap...» Algú comentava que el Govern no ho 
pot garantir. Jo crec que és un error; el Govern ha de poder garantir el cent per cent dels 
imports, els agrade o no els agrade. Estem demanant una cosa al sector, en aquests mo-
ments, en una crisi econòmica que també ha patit el sector agroalimentari... –i, a més, 
s’ha comentat aquest matí: crisi del veto rus, etcètera–, on el que no podem fer és fer 
desconfiança a aquelles persones que tota la vida han confiat en aquella secció de crèdit 
de la seva cooperativa.

Les cooperatives han existit centenàriament; un company de Maials deia que la 
seua fa més de cent anys que hi és. Doncs, han de continuar existint. I el que no po-
dem pretendre és, tampoc, les cooperatives que estan fent una gestió econòmica cor-
recta, involucrar-les en gestions econòmiques que no siguin correctes. Fons? Sí, però 
garantia al cent per cent. I la garantia al cent per cent, ho sento molt, l’ha de donar en 
aquest moment el Govern de la Generalitat.

I nosaltres entenem que aquí hi ha una part implicada, i més important, segurament, 
que el Departament d’Economia i Hisenda, que és el Departament d’Agricultura. I en els 
propers pressupostos, que s’estan en aquests moments treballant, s’hi ha de veure involu-
crat, el Departament d’Agricultura, en aquest tema de fons que tenim a les cooperatives.

Nosaltres, des d’Asaja, entenem que..., se vol crear el fons? Hi serem, però sempre 
vetllant pels interessos i pels diners, en aquest cas, de les persones i de les cooperatives 
i seccions de crèdit que ho estiguin fent bé. Vigilem el que fem. Imposant normes de 
bones a primeres –i ara ho deien els companys de la Unió de Pagesos, tant el Vicente 
com el Ferrer–, d’avui per demà, l’únic que estem provocant és desconfiança a les co-
operatives que ho estan fent bé, i no és qüestió d’això. Tenim cooperatives centenàries, 
cooperatives centenàries amb seccions de crèdit, que ho han fet bé. No vulguem treure 
la confiança a aquestes cooperatives. El que hem de fer és garantir, si es fa aquest fons..., 
si s’acaba fent aquest fons, el Govern l’ha de garantir al cent per cent, agradi o no agradi.

Si la SEAT demà digués que hi ha tres mil persones que se’n van al carrer, segur que 
aquí es mou cel i terra perquè aquelles persones estiguin continuant treballant; segur. 
I, en canvi, a les cooperatives, el primer que es fa és ficar la papereta al damunt del pro-
ductor. No; el productor que estigui en una cooperativa i que ho estigui fent bé té la seva 
responsabilitat per vetllar per la seva cooperativa, no per les cooperatives del voltant. 
No ho fem bé; no ho fem bé, volent ficar els altres al mateix lloc que tots. Garantim-ho, 
però garantim-ho des del lloc que pertoca.

Si al seu moment a algú se li va ocórrer que les entitats financeres poguessen estar 
salvades, per què no pot estar salvada, una cooperativa de secció de crèdit? Per què? I es 
va remoure cel i terra, perquè es poguessen salvar, eh? Aquí som més papistes que el 
papa, que el primer que ha de pagar és el productor, en aquest cas, de la seva explotació?

I, evidentment, jo no sóc gestor ni especialista econòmic, com s’ha dit, dels pagesos, 
aquest matí, però de moment encara dos més dos sé que fan quatre, i ningú ens ho pot dis-
cutir, això. I som els primers que tenim ganes que les cooperatives nostres, les nostres co-
operatives, funcionin, i que les nostres seccions de crèdit estiguin garantides. Però, això 
sí, no ens fem trampes al solitari tots: el Govern ha de garantir al cent per cent aquest fons 
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cooperatiu que es vol crear. I és el que creiem que ha de ser la solució, o com a mínim la 
solució menys dolenta, perquè això pugui continuar tirant endavant.

Ningú té ganes que torni a passar un Cambrils –ningú. Vetllem-ho, evidentment, 
però entenguin també que el sector agrari, en aquests moments que tothom s’omple la 
boca que som el futur... Home, no ens vulguin ficar a tots el «marron» al damunt de 
les cooperatives que estiguin gestionant-ho bé. Molt bé, fem-ho; però, això sí, garan-
tim-ho. I des d’on? Des del Govern.

I penso –i ho han cregut tots així, oportunament– que no és tan sols un problema 
d’economia i finances; és un problema del Departament d’Agricultura, també. En-
tenem que Economia, per la funció que toca a les seccions de crèdit, ho respectem, 
però evidentment el Departament d’Agricultura és qui primer ha de sortir a defensar 
aquest fons, que sigui garantit. La consellera Serret hi té molt a dir, en aquesta situa-
ció, perquè és el seu departament. I s’està fent una versió de gent que està treballant 
al camp, i, per tant, que depèn del Departament d’Agricultura. No ens fem trampes 
ningú al solitari; siguem clars, no passa re.

Gràcies, president.

El president

Gràcies, senyor Roqué. Ara passaríem al torn dels grups parlamentaris. I, sí, per 
part del Grup de Ciutadans, té la paraula el senyor Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gràcies, president. Bé, faré un resum de totes les intervencions. A veure, jo 
crec que..., en general, diria que tots els diputats aquí presents compartim la idea que, 
bé, que s’ha de donar una solució a una situació en què, efectivament, jo crec que, com 
s’ha posat de manifest per pràcticament tots els compareixents, doncs, hi ha hagut una 
falta de previsió i de tutela per part de la Generalitat. S’ha dit molt clarament: culpa in 
vigilando, no? Això, lògicament, el que ha suposat és posar en risc els interessos dels 
 dipositants.

Bé. Això és així i s’hi ha de donar una solució. Jo crec que aquesta desconfiança i 
aquesta inseguretat, que també són compartides..., doncs, segurament, la millor manera 
–i afortunadament així s’està fent– és mitjançant una llei que permeti incorporar millo-
res que, per dir-ho d’alguna manera, eliminin aquesta desconfiança i aquesta insegure-
tat, si no totalment, almenys d’una forma àmplia i clarament majoritària.

Sobre el fons de garantia, jo crec que això és normal que es faci precisament per 
evitar aquests riscos, i que aquests riscos, a la vegada, estiguin coberts per qui real-
ment els produeix, també. Perquè jo aquí discrepo profundament del senyor Roqué, 
que diu que els governs han de garantir. Miri, jo crec que hem tingut una experiència 
claríssima de com els governs estan garantint un mal funcionament no ja d’algunes 
cooperatives, sinó de la banca, de la gran banca, inclús espanyola, i realment l’estem 
finançant, eh? D’alguna manera, això ho estem garantint. Doncs, això no crec que 
hagi de tornar a passar. Jo crec que aquestes garanties les ha de fer la mateixa banca, 
i aquí és per on va la situació d’Europa: Europa vol regular que la mateixa banca creï 
uns fons de garantia per evitar que després tot ho hàgim de pagar els altres. Perquè 
els que no han fet la gestió són els que d’alguna manera ho han d’assumir, eh?, i han 
de proposar, entre ells mateixos també, per dir-ho d’alguna manera, les formes, el 
bon funcionament, el fet de fer bé les coses, perquè això no torni a passar.

Però els màxims responsables són, en aquest cas, la banca. I en el vostre cas, real-
ment, sincerament, crec que no pot ser que es digui: «Que el Govern garanteixi», per-
què quan tot està garantit pel Govern, doncs, també, fruit d’això, el que es pot produir 
precisament és una deixadesa en les responsabilitats. Perquè: «Ja vindrà l’Estat i ens ho 
solucionarà tot», eh?; «Ja vindrà la Generalitat, ja vindrà el Govern central, i ens ho solu-
cionaran tot.» Per tant, aquí, sincerament, una discrepància absoluta, la qual cosa no vol 
dir que... Evidentment, estem davant d’un problema, i hem de garantir precisament que 
aquests dipòsits, que, en aquest cas, de la mateixa manera que afectaven, en la gran ban-
ca, molta gent molt senzilla, molt normal i que no pot perdre... Doncs, de la mateixa ma-
nera, aquests dipòsits s’han de garantir també, per part, en aquest cas, de la Generalitat, 
per a aquells que tenien els seus estalvis en les cooperatives, no? O sigui, això crec que 
queda fora de tot dubte.
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Per tant, coincideixo també en la demanda final que hi ha per part d’Unió de Pa-
gesos, que diu que hem d’aprofitar aquesta ocasió, aquesta tramitació parlamentària, 
aquesta tramitació legislativa, per millorar els mecanismes de tutela, que aquí sí que 
és evident que s’ha de tutelar per també contribuir a fer que aquestes situacions no es 
reprodueixin, eh?, i, lògicament, eliminar tot tipus d’inseguretat jurídica, que, en la 
línia que s’ha apuntat, doncs, crea la disposició addicional primera.

Res més, per la meva part.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del diputat Socialista. Diputat Ordeig...

Òscar Ordeig i Molist

Bé; gràcies, president. Bona tarda a totes i a tots. Gràcies a Unió de Pagesos, a Asa-
ja. Lamentar que JARC no hi hagi pogut assistir. En tot cas, entenc que hi ha un cert 
consens que el fons és una bona eina. L’únic que estem discutint és com detallem la seva 
implementació, i, per tant, com ho concretem.

Nosaltres, des del Grup Socialista, ja ho hem dit, i ho tornem a dir: després de 
l’Aldea, després de Mont-roig, després de Cambrils, escolta, cal una solució per al fu-
tur per a les contingències que puguin sorgir, i cal donar estabilitat al sector. Al final 
estem parlant d’un petit sistema financer, «si m’apuren», però les cooperatives de crè-
dit, al final... Si fos igual el que li passa al veí del costat i a tu no t’afectés..., però com 
que sabem que això no és així, necessitem trobar alguna solució, vist, sobretot, arran 
dels problemes que hem tingut amb aquestes seccions que ara comentava, doncs... 
Home, ens hi hem vist abocats, però alhora també són oportunitats de veure com ho 
podem gestionar i com ho podem fer bé per tal que això no es torni a repetir i que les 
conseqüències siguin mínimes, i sobretot si creiem que el sector de cooperatives s’ho 
val, i sobretot si creiem que les seccions de crèdit són una eina que fa molts anys que 
funciona en el present i que el sector agroalimentari se’n pot aprofitar. Nosaltres cre-
iem que sí, i entenem que hi ha una majoria de gent que també està en aquest sentit.

Des del punt de vista de concretar com fem això, avui al matí ja s’ha dit i ho torno a 
dir aquí, a veure què els sembla: nosaltres estem disposats a presentar esmenes per tal 
de millorar –i també s’ha dit– en el control, en la supervisió, més enllà de si es podia 
haver fet més supervisió, menys supervisió, la professionalització... –per tant, el passat, 
passat està. També s’ha reconegut que les supervisions d’ara són més estrictes que les 
d’anys enrere. Per tant, en aquest sentit, també intentarem concretar-ho més a la llei, 
i també millorar la gestió de les seccions de crèdit, com hem comentat.

La retroactivitat? A mi sí que m’agradaria que em diguessin..., sé que van fer un 
comunicat, crec, de premsa, quan va sortir el projecte de llei, en el qual deien que no 
estaven d’acord amb la retroactivitat, però sí que hi ha un element important, no tant 
jurídic com de l’impacte que tenia el fet d’incloure-hi o no incloure-hi Cambrils, eh? 
Per tant, continua sent retroactiu, però Cambrils en queda fora. Per tant, alliberem..., 
molts dels diners del fons queden pràcticament intactes per al que pugui venir d’ara 
endavant. Per tant, continuant mantenint això, entenem que llavors..., bé, que ens di-
guin a veure com ho veuen.

Jo també voldria, aprofitant que hi són els representants del sector..., una cosa que ha 
dit..., no sé qui ho ha dit, la subdirectora general, em sembla que ho deia: «L’important 
és que el sector vagi bé i que tinguem un sector dinàmic, productiu i que sigui rendi-
ble, i que les explotacions funcionin.» Perquè si el sector funciona i es ven a bon preu i 
la gent es guanya la vida, doncs, llavors la cooperativa funciona i la secció de crèdit va 
allò que en diuen viento en popa, no?

Per tant, el fons..., i això també ho lligo..., dic, home, intentem fer un sector que si-
gui viable, rendible, complim els nostres compromisos i invertim, perquè, si invertim, 
llavors, ens estalviarem altres problemes. I, sobretot, amb el 3 per cent aquest, fem-ho 
bé perquè no creem un nou peatge o més problemes a les seccions de crèdit. Que no és 
l’objectiu; precisament l’objectiu és consolidar i assegurar el sector per a tots els anys i 
les turbulències que puguin venir, però som conscients de la crisi de preus, de la crisi de 
costos, que tot és molt difícil; per tant, si algú té algun problema, doncs, home, que so-
bretot això no sigui un element més que el faci anar malament.
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Dir, de passada, que la solvència al sector... –i avui me n’he assegurat i ho preguntava 
també–, les seccions de crèdit són molt solvents, a nivell general, i també la llei ja pre-
veu... –que jo també en tenia dubtes–, hi ha un lloc on diu que si algú té problemes per 
treure el 3 per cent, se li pot donar marge per pagar-ho més tard, eh?, per tant... Com ho 
diu? «Els gestors del fons li poden donar temps per ingressar-ho més tard, si algú tingués 
algun problema», cosa que..., els que en saben em diuen que no és un problema de no po-
der ficar-hi aquests diners, per les quantitats de què estem parlant.

De vuitanta seccions de crèdit, cinquanta ja han aportat al fons. En falten uns quants 
més; els hem d’intentar convèncer entre tots que ho anirem adaptant. I aquelles coses 
que siguin raonables, intentar integrar-les, que això també és al que ens hem compromès 
nosaltres des del nostre grup i crec que tothom que ha intervingut, que cal anar afinant 
per intentar, doncs, fer una bona llei, amb el màxim de consens del sector, perquè si no 
tenim una llei amb el consens del sector no anirem enlloc. Per tant, cal tirar-ho endavant 
i cal afinar-ho fins a l’últim moment.

Jo..., ah, sí –perdoneu–, i l’últim –la mare dels ous–, que abans també es comentava, 
és el tema de l’aval. Ja es deia: no està a la llei, perquè no pot estar-hi, però sí que hi ha el 
compromís del Govern –i això s’ha dit, i s’ha dit diverses vegades– de buscar fórmules 
indirectes que avalin el fons, les disposicions del fons: quin percentatge, i, si es fa, supo-
so, a través..., bé, a través dels pressupostos del Govern. Hi ha el compromís que hi sigui 
–ja hi era l’any passat–, que sigui al pressupost que vindrà el 2017, que encara no l’hem 
vist, i em sembla que és del 75. Potser hauria de ser del cent per cent. No ho sé, però, en 
tot cas, jo crec... (Veus de fons.) No és així, no funciona així. Bé, doncs, com que tenim 
pendent una reunió amb la subdirectora, segur que ens n’aclarirà aquests detalls.

En tot cas, la preocupació per com es gestiona aquest fons i que, llavors, tingui ga-
ranties suficients, la tenim tots. I això és el que hem d’anar també, tots plegats, doncs, 
a concretar perquè ningú hi tingui cap dubte, sobretot aquells que hi fiquen els diners.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot. Té la 
paraula el diputat Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Molt bona tarda. Gràcies, president. En primer lloc, agrair la compareixença d’Unió 
de Pagesos i d’Asaja. Demanar disculpes, que no hi és, la Hortènsia, eh?, però sabeu que, 
encara que no hi sigui, hi és, hi és molt present.

En qualsevol cas, deixin-me dir-los una cosa. Un té la sensació, quan hi han mol-
tes compareixences, que al final pràcticament està tot dit, però, en aquest cas, a mi, 
almenys, m’està produint la sensació contrària. És a dir, com més compareixences es 
produeixen, més complex és saber què pensa el món agrari del cooperativisme agra-
ri, perquè he escoltat molta gent dir coses que són complementàries i algunes que són 
bastant impossibles de casar. Ho dic perquè deuran entendre vostès que aquesta compa-
reixença la fem fonamentalment per intentar ser el més útils possible en la nostra tasca 
parlamentària a l’hora que el resultat final d’aquesta llei sigui el que millor respongui a 
un problema que tenim.

De totes maneres, en termes positius, crec que avui ha quedat ben clar, almenys en la 
sessió del matí, que, a partir dels problemes que hi han hagut amb les seccions de crèdit 
de les cooperatives, no és que s’hagin detectat, sinó que s’han fet més visibles alguns dels 
problemes que existeixen, que són més estructurals al món del cooperativisme agrari. I un 
d’ells és la necessitat de procedir a un procés de reestructuració que permeti enfortir el 
món del cooperativisme agrari davant d’una situació molt complexa del món del camp, 
especialment, cada vegada més, en un context en què tots els inputs externs són de dificul-
tat. Aleshores, voldria saber, especialment, aprofitant que estan aquí, l’opinió de la Unió 
de Pagesos i d’Asaja en aquest sentit.

Sí que hi ha tota una cosa que és molt important, també, i és el que l’Andreu Ferrer 
plantejava: els errors o les negligències en les funcions in vigilando, eh?, en les funci-
ons de supervisió. De totes maneres, aquest matí ha aparegut una percepció, que molt 
probablement és certa, que els darrers temps això ha millorat significativament, i, per 
tant, des d’aquest punt de vista, estem en millors condicions d’evitar que, si més no, 
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algunes coses ens agafin per sorpresa. Doncs, també volia conèixer la seva opinió al 
voltant d’aquest tema.

El tercer element que ha aparegut és la mare dels ous, si se’m permet l’expressió: és 
qui garanteix els garantidors, és a dir, qui garanteix els diners posats pels garantidors. 
Clar, si utilitzem la solució del senyor Roqué, d’Asaja, no cal discutir molt, diguem-ne: 
ho paga l’Estat, és a dir, es socialitzen els problemes, i, per tant..., com passa, malaura-
dament, massa vegades.

Sent legítim que es pugui pensar això –sobretot quan es veuen, en termes compa-
ratius, altres coses–, molt em temo, sincerament, que això no està en mans del Go-
vern català, ni en aquest estatus polític ni en qualsevol altre, perquè molt em temo 
que aquestes coses estan bastant intervingudes per normativa europea –ja no només 
espanyola, des d’aquest punt de vista. Aleshores, haurem, entre tots, d’intentar com-
plicar-nos una mica més la vida, no?

Aleshores, arribats a aquest punt, jo he sentit aquí que existeixen ja unes idees que 
en principi sembla que es poden..., unes, traslladar al reglament de desenvolupament de 
la llei; altres que es desenvoluparan, a la pràctica, però que no es poden dir, perquè es-
tarien dins del límit de la legalitat amb relació a les ajudes d’estat, amb relació a la Unió 
Europea... Bé, potser –i ara ja no m’adreço a vostès, sinó a nosaltres mateixos– hem 
arribat al límit, no? Potser que aleshores algú ens expliqui què dirà el reglament –amb 
més detall, vull dir– i exactament com garantir al garantidor les seves aportacions, de 
manera que el que es faci... Disculpeu, un ve del món del dret, eh?: les coses que no s’es-
criuen... Jo ja sé que els contractes verbals tenen capacitat d’obligar, però, quan es tracta 
de compromisos i avals, això va d’una altra manera.

Aleshores, no ho sé. Potser a poc a poc anem filant prim, i potser després d’aques-
tes compareixences, doncs, es produeix la compareixença definitiva, que és que a qui li 
correspon..., cita totes les parts afectes i els diu: «Creiem que la manera de garantir el 
garantidor és un aval per, amb aquests límits, això.» M’ha semblat sentir-ho. Si és així, 
potser ja tenim el tema resolt. Em sembla una mica més complicat, sincerament, de to-
tes maneres; però, en qualsevol cas...

I lamento haver-li de dir al portaveu d’Asaja que jo ja sé que socialitzar els errors o 
les pèrdues d’uns és la cosa que tots volem, però molt em temo que en aquest cas no està 
a l’abast ni del Govern. A mi em toca fer oposició, eh?, però crec que això sí que no ho 
poden fer, vull dir que no... Crec, eh?

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Popular. El diputat Milián té la paraula.

Juan Milián Querol

Gràcies, president. I també, en primer lloc, doncs, agrair a Unió de Pagesos i a Asaja 
les seves compareixences. Excusar també el diputat Alejandro Fernández, que és nor-
malment l’interlocutor i qui porta aquests temes, el responsable al Parlament del tema 
de les cooperatives. Intentaré ser breu, però la veritat és que hi ha hagut com una evo-
lució en les intervencions des de les deu del matí fins ara, i d’alguna manera s’ha anat 
enriquint i matisant molt el que es deia al principi.

Gairebé d’acord amb tot el que han dit; òbviament, amb l’anàlisi que s’ha fet, no?, 
han fallat els mecanismes de supervisió per anticipar-se a situacions com la de Cam-
brils –mecanismes de supervisió, de vigilància. I, per tant, s’ha d’aprendre de l’experi-
ència perquè això no torni a passar, i s’està aprenent i s’estan canviant coses. Per tant, 
fons de garantia, sí, evidentment, però, com deien des d’Unió de Pagesos, evitant que 
aquesta solidaritat acabi convertint-se en una mutualització de la mala gestió o, en defi-
nitiva, creant incentius perversos que portin a la irresponsabilitat en la gestió d’algunes 
cooperatives.

Per tant, com deia el senyor Ferrer, primer punt clau: millorar el mecanisme de tute-
la del fons. I aquí sí que m’agradaria que pogués aprofundir una miqueta, doncs, en com 
es poden millorar aquests mecanismes de supervisió, si hi hauria alguna cosa més que 
faria que no s’estigui fent.

En la mateixa línia, eh?, el senyor Roqué també deia: «Per tant, vetllar pels interes-
sos de les cooperatives que ho fan bé, que gestionen bé, que són responsables.» Però, 
clar, després, potser és una mica contradictori amb el que deia, que la Generalitat hauria 
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de garantir o assumir el cent per cent de la garantia, no?, perquè aquí potser ens troba-
ríem amb un problema de risc moral: si està garantit el cent per cent per part de l’Admi-
nistració, doncs, potser en el global no ajuda a potenciar aquesta bona gestió. No ho sé. 
En aquest sentit, m’agradaria més que matisés la seva proposta.

Res més. Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn de Junts pel Sí. La diputada Castellví té la paraula.

Carmina Castellví i Vallverdú

Gràcies, president. Sumar-me als agraïments dels meus companys per haver compa-
regut en aquesta comissió. Bé, primer de tot, també he de disculpar el diputat David Bon-
vehí, que, si han estat aquest matí aquí, ja saben que és l’encarregat de portar aquestes 
compareixences i aquesta llei. En tot cas, prenem nota de les seves inquietuds i de les se-
ves aportacions, i les passarem al diputat.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Doncs, ara, en el torn, en tot cas, de reflexionar sobre les aporta-
cions fetes pels diputats, té la paraula el senyor Vicente.

Josep Carles Vicente Perelló

Respecte..., no ha sortit el tema per part de cap diputat, però sí que una mica Asaja 
ho ha matisat molt, en el sentit que és Agricultura. Jo crec que no. Vull dir, jo crec sin-
cerament que no hem de barrejar el que és Economia i Finances i el que és estrictament 
Agricultura.

Òbviament..., cal enfortir les cooperatives? Sempre. D’acord? I no..., vull dir, avui 
aquí estem per les seccions de crèdit. Hi podríem aportar moltes coses a millorar, segu-
rament, entre tots, però sobretot ens centrem en les seccions de crèdit.

En el tema dels fons, nosaltres hem dit: «Sí, els fons hi han de ser, òbviament.» Els 
fons hi han de ser per garantir, en aquest cas, els impositors de les seccions de crèdit da-
vant qualsevol obstacle o qualsevol conflicte que hi pugui haver o pugui sorgir. Ara bé, 
ho matisem: separant, en aquest cas, que aquest fons sigui retroactiu amb les cooperati-
ves ja afectades. Nosaltres entenem que no ha de perdurar, la mutualització, perquè fer-ho 
així fóra obertament mutualitzar gestions no correctes, amb la qual cosa entenem que no 
és això, el camí, però sí que cal garantir els impositors en un futur. Amb la qual cosa, sí, 
estaríem per un fons en el qual la ratlla fos segurament diferent, o d’una quantia diferent.

Com se soluciona? Òbviament, no cal ser massa... Si no tens el fons i estàs dient que 
no vols que sigui retroactiu, s’haurà de buscar una fórmula realment perquè tinguin el su-
port que es mereixen, aquestes cooperatives, per poder tirar endavant, d’acord? S’haurà 
de pensar quelcom, quina és l’altra fórmula. I segurament que en trobaríem, i segur que 
n’hi ha, d’acord?

I això passaria sobretot perquè..., a vegades ha sortit la paraula «solidaritat». La so-
lidaritat entre les cooperatives hi ha sigut i hi és, i és molt lloable, la que s’ha fet, per tal 
que no fos una no-sortida d’un concurs de creditors. Llavors, això és important, i cal dir-
ho i cal lloar-ho. Ara bé, això, entenem, per part nostra, que ha de ser una negociació de 
trànsit, que ha de ser solucionat amb dues bandes: una per solucionar el que és el passat, 
aquesta solidaritat extrema que han tingut aquestes cooperatives cal que se’ls reconegui, 
amb la qual cosa no hagi de ser una solidaritat, sinó que vagi més enllà i passi més enllà 
igual –i en ficaré l’exemple– com ha pogut ser amb la banca pública... –perdó–, amb la 
banca privada en el seu moment, quan ha calgut. Amb la qual cosa, si fiquem el compta-
dor a zero, mirem què és el que es necessita per garantir els impositors de les seccions de 
crèdit, i es quantifica, el fons. I això són números matemàtics. Amb la qual cosa, això és 
important, d’acord?

Si un cas, l’Andreu...

Andreu Ferrer Taverna

Bé, aquí hi han hagut una sèrie de preguntes o de consideracions adreçades que jo 
en voldria comentar alguna, no? És veritat, s’ha posat l’exemple de les garanties de la 
banca, eh? I és un bon exemple, perquè, de fet, Alemanya no va acceptar el fons de ga-
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rantia de dipòsit dels cent mil euros fins que el risc de la banca espanyola estava rees-
tructurat. I, per tant, ja hi estem d’acord, amb el seu comentari.

És a dir, tenim un problema sobre el passat, és veritat, i aquí aprofito per contestar 
que evidentment les últimes modificacions, del 14 cap aquí, fins i tot l’anterior, eh?, 
han anat millorant, i això no cal dir-ho. De fet, han desaparegut fins i tot algunes sec-
cions de crèdit per voluntat seva, diguem-ne, perquè s’han posat les coses al damunt 
de la taula, i, per tant..., i, a més, és una època en què el risc financer és rellevant, per-
què el diner té un valor, actualment, a Europa o a la zona euro, molt petit, no? I, per 
tant, doncs, potser estem en una situació més complicada per a tothom, a banda de la 
del sector agrari, que és la seva, eh?

Per tant, per això dèiem i matisàvem, nosaltres, que una cosa és allò del passat i 
una cosa és que, una vegada tothom estigui d’acord que el risc..., perquè pot passar 
qualsevol cosa, això és evident; no necessàriament ha de ser una mala gestió, eh? –no 
necessàriament. Per tant, evidentment està molt bé que això es faci tenint en compte 
que no és un peatge de pagament. És un dipòsit que es fa en un lloc que és recupera-
ble, eh?, i, per tant, diguem-ne, això és el mateix que qualsevol altre fons de garantia 
que s’hagi pogut establir, més públic o més privat, depèn del cas.

Aquí es diu que què n’opinem, si Cambrils no hi és. Nosaltres no hem sentit el de-
bat al matí; érem a fora, però, diguem-ne, no hem entrat, i, per tant, no ho hem sentit. 
De fet, si no hi ha Cambrils, doncs, tampoc no hi ha la necessitat que sigui proba-
blement d’un 3 per cent, eh?, perquè Cambrils era un 55 per cent, en dades de la Di-
recció General de Política Financera, Assegurances i Tresor, en resposta a la quei-
xa que nosaltres vam fer al Síndic de Greuges. Vull dir que els números que tenim i 
de què disposem són aquests, no uns altres.

Nosaltres no gestionem seccions de crèdit, com Unió de Pagesos, però, diguem-ne, 
això..., no és per l’import, eh? Quan nosaltres diem que hem de millorar no el sistema 
de la Llei sobre les seccions, sinó sobre el control de l’ús del fons, ho fem perquè hi 
ha un conflicte. Vull dir, nosaltres evidentment intentem, també des de la Unió de Pa-
gesos, escoltant a tothom del món cooperatiu que s’ha posicionat al respecte..., doncs, 
que trobem un terme en el qual la gent es cregui a l’àrbitre, parlant clar, perquè això 
és el més important. És a dir, si tothom ha de, lleialment, posar el percentatge que si-
gui al fons de garantia, també ha de pensar que els mecanismes de control, a banda 
dels seus, de la seva secció de crèdit, de la gestió del fons, també estan en un nivell en 
el qual no se’n farà un mal ús. Que no dic que la llei digui re d’això, òbviament, eh? Es 
tracta de trobar aquest punt.

I també ha sortit aquí si hi ha algun problema amb les ajudes d’estat. Bé, d’ajudes 
d’estat n’hi ha de dues maneres: hi ha les normals i les d’empreses en crisi, eh? Com 
que no hem volgut entrar en les d’empreses en crisi pel motiu que sigui, doncs, estem 
on estem. I això potser ens permet operar molt més ràpidament, perquè d’empreses 
en crisi... Encara que la Unió de Pagesos –no pensant en les cooperatives, sinó pen-
sant en el sector agrari– hagi demanat des de fa molt temps que s’habiliti la possi-
bilitat de tenir el mecanisme establert a Catalunya, el cert és que no s’ha volgut fer, 
i si s’hagués de fer tardaríem molt de temps, no podríem respondre a Cambrils, eh?, 
per dir-ho d’alguna manera. És a dir, la situació de Cambrils no es podria respondre 
anant a tramitar ara una ajuda d’estat per a empreses en crisi, això també ho hem de 
reconèixer. El temps no ens permetria reaccionar immediatament, però, bé, hi han 
models –hi han models.

I, per tant, doncs, aquests serien, almenys per part nostra, els elements. No sé si he 
contestat a tothom o m’he deixat alguna cosa, però això seria el que nosaltres opinem al 
respecte de les diverses coses que se’ns han plantejat.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Ferrer. Ara seria el torn del senyor Roqué.

Pere Roqué Oro

Bé, com que m’han interpel·lat unes quantes vegades, intentaré ser el més ràpid pos-
sible. Començaré per la persona que menys m’ha interpel·lat: Òscar, totalment d’acord. 
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Fa molt temps que hi treballem, a la província de Lleida, en tot aquest tema, i tu, que ets 
de Lleida, saps com està tot.

Respecte a Ciutadans, clar, aquest matí ho ha dit el president de la cooperativa de 
Maials, i ha sigut una afirmació bastant contundent però bastant realista: vostès, com 
a partits polítics, pagarien el deute d’un altre partit polític diferent? Oi que no? (Pau-
sa.) Hem de buscar la manera perquè una persona que està en una cooperativa que no 
té aquella insolvència econòmica estigui disposada a ficar-hi la solvència econòmica. 
De quina manera? Busquem la millor solució, busquem la millor manera. Nosaltres 
entenem que ho hem de tindre garantit. Clar, ho hem de tindre garantit, i no és cap 
ajuda d’estat. No es tracta..., com els bancs, 40.000 milions, ni coses d’aquestes. Bus-
quem-ho. Busquem una manera. Hi ha de ser, eh? Hi ha de ser; d’alguna manera o 
altra hi ha de ser. Per què? Perquè la gent ho ha de tindre garantit.

Senyor Coscubiela, Europa..., sí, sí; però quan hi ha una manifestació perquè ics 
persones se’n van al carrer, oi que hem d’intentar salvar-les? Doncs, això és el ma-
teix. Hem de poder garantir que aquelles persones que estan ficant aquell dipòsit en 
aquelles cooperatives, en aquelles seccions de crèdit, el dia de demà puguin continu-
ar tenint aquestos diners.

Controls de vigilància? N’hi ha d’haver, segurament encara més dels que hi ha 
avui en dia, tot i que avui en dia ja s’ha dit que s’ha millorat moltíssim, segur. Però 
no tan sols a les seccions de crèdit: vostès, com a partits polítics, estan molt més con-
trolats que fa trenta anys endarrere; les organitzacions agràries estem més controlats 
que fa cinquanta anys endarrere, i és com ha de ser, perquè la gent ha de tindre confi-
ança en les entitats. Però enteneu que nosaltres som del sector i que hem vingut a de-
fensar la gent que està dins del sector. Unió de Pagesos diu: «Home, això no és agri-
cultura.» Evidentment no és agricultura, però nosaltres entenem que el Departament 
d’Agricultura hi té molt a dir, en aquest tema, perquè li pertany també, d’una manera 
o d’una altra.

Respecte al company, al diputat del PP, s’han de poder tindre les solucions, us 
ho estic dient. S’ha de poder tenir la solució. O sigui, estem fent una cosa..., que una 
tercera persona estigui cobrint les esquenes d’aquella segona. És com si demà algú 
et demana cent euros per poder fer el que sigui; tu has de tindre la garantia d’aquells 
cent euros, com sigui.

I crec que, després de tot el dia... –en això estic d’acord amb vostè, senyor Coscu-
biela–, se n’han dit moltes, d’apreciacions, aquest matí, i realment de gent que ho està 
patint: hi havia els companys de Cambrils, hi havia els companys de Maials..., dos 
punts posicionats, però allí és la solució. Hi ha el president de la federació de coope-
ratives... No ha d’haver-hi aquesta desconfiança; no s’ha de ficar, per una llei, descon-
fiança dins del sector.

Jo tinc dos cooperatives, al costat de la que tenim nosaltres. És un error, que hi 
hagi tres cooperatives en menys de cent cinquanta metres? (Veus de fons.) Algú diu 
que sí, allà al fons. Jo sincerament no hi entraré, en aquest debat, perquè crec que no 
és el que toca, però... I per què hi ha catorze mil partits polítics? Doncs, li puc res-
pondre el mateix. És el mateix: les persones (veus de fons)... Sí, sí, sí –sí, sí, sí. Jo 
entenc que vostès són govern i tenen la paella pel mànec, però, des de la perspectiva, 
diguéssim, productora..., escolti, som un país que tenim cinquanta mil maneres de 
pensar i de treballar, i això és legítim, i això no vol dir que jo siga millor que l’altre 
del costat.

I li ho dic sincerament: la meua fruita segur que no és millor que la de l’Andreu 
Ferrer, que no sé si en fa o no en fa –però segur que no és millor–, però ell té dret de 
comercialitzar-la on vulgui. A partir d’aquí..., aquest matí s’ha dit, això, que potser hi 
havia una sobritud. I això ho he sentit aquí, a la comissió; no recordo qui ho ha dit, 
però s’ha dit, que potser hi havia una sobritud de cooperatives, o que potser s’havia 
de plantejar que potser hi havia una sobritud de cooperatives.

Escolti, jo crec que tothom té llibertat de poder fer el que cregui. És el meu pen-
sament, eh?; és molt particular, però jo ho crec així. Una altra cosa és que, a nivell 
empresarial, seria millor que hi fos o que no hi fos, però no poden obligar ningú que 
tanqui la seua porta, que durant anys ha estat treballant i continua treballant. No es 
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pot obligar, perquè, si s’obliga, és quan vénen reaccions com les que tenim ara. Quan 
s’intenta fer una llei sense consultar abans, o s’imposa, és que és el que passa.

I en el tema aquest, evidentment –i això ho ha dit abans el company d’Unió de Page-
sos–, fa sis mesos no té res a veure, la llei, amb com s’està fent ara. (Veus de fons.) No, 
l’estic mirant a vostè perquè em deia que no al que estava dient jo; per això li ho dic, 
eh?, vull dir, cap problema. Jo no en tinc cap, de mania; si vol anem a fer un cafè des-
prés i ho podem parlar molta estona. Però la realitat és aquesta, o sigui, no es pot impo-
sar, avui en dia, perquè la gent, ens agradi o no ens agradi, siguem pagesos o no –que 
algú ha dit que era discutible que els pagesos fóssim els que estàvem en contra de les 
cooperatives–, tenim dret a poder gestionar, agradi o no agradi.

Gràcies, president.

El president

Gràcies. Per tant, gràcies per les compareixences i per atendre’ns en aquesta comissió.
Res, suspenem trenta segons per fer el canvi amb els últims compareixents, avui, 

de la sessió.

La sessió se suspèn a tres quarts de quatre de la tarda i catorze minuts i es reprèn a les 
quatre i vuit minuts.

El president

Reprenem la sessió.

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit 
de les cooperatives (nomenament de la ponència)

200-00008/11

Diputats, abans de continuar amb les compareixences, fer-los avinent que fóra bo 
que avui nomenéssim ponència, els representants de la ponència. No estic demanant 
que em diguin ara aquí els noms, però prenguem l’acord que constituïm ponència i ens 
fan arribar, a la Mesa, els noms que corresponguin, eh? (Veus de fons.) Sí? (Pausa.)

Doncs, en prenem nota, grup per grup. Pel Grup de Ciutadans? (Veus de fons.) Ja 
ens ho diran. El senyor Ordeig? (Pausa.) Senyor Coscubiela? (Veus de fons.) La dipu-
tada Hortènsia Grau, serà? (Pausa.) Sí, ho heu de dir perquè en quedi... (El president 
dóna la paraula a Òscar Ordeig i Molist.)

Òscar Ordeig i Molist

Sí, del Grup Socialista, Òscar Ordeig, jo mateix.

El president

Gràcies, diputat. Pel Grup Popular?

Juan Milián Querol

Pel partit Popular, Alejandro Fernández.

El president

Pel grup de Junts pel Sí?

Carmina Castellví i Vallverdú

Ja els ho comunicarem.

El president

Molt bé. Gràcies.
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Compareixença d’una representació d’Analistes Financers 
Internacionals amb relació al Projecte de llei de modificació 
de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament 
de les seccions de crèdit de les cooperatives

353-00168/11 

Per tant, en aquest sentit, continuem amb les compareixences d’avui; avui ja..., doncs, 
les últimes compareixences, per com s’han desenvolupat els horaris. Avui ens acompa-
nyen el senyor Esteban Sánchez, soci d’Analistes Financers Internacionals, i el senyor 
César Cantalapiedra, conseller delegat d’AFI. El senyor Antoni Millet, de la Federació 
Catalana de Caixes d’Estalvis, ha demanat..., que s’hi incorporava just, probablement, 
a dos quarts. Per tant, si els sembla als grups, començarem les compareixences. Si ha-
guessin acabat, farien vostès el torn, i, en tot cas, faríem un segon torn quan vingués el 
senyor Millet, eh? (Pausa.)

Tant el senyor Sánchez com el senyor Cantalapiedra..., a quien damos la bienveni-
da hoy a la comisión..., hacer presente a los diputados que ellos no son de Cataluña. 
Por lo tanto, se expresarán, lógicamente, en castellano, y esa es la decisión, ya, de los 
diputados en las preguntas. ¿De acuerdo?

Por lo tanto, el señor Sánchez tiene la palabra.

Esteban Sánchez Pajares (soci d’Analistes Financers Internacionals)

Muchas gracias, presidente. En primer lugar, dar las gracias a la Comisión de Econo-
mía y Hacienda por invitarnos a dar esta opinión técnica en la comisión. En segundo lu-
gar, pedir perdón doblemente: primero porque, como ven, mi voz hoy no está en la mejor 
de las situaciones. Creo que el sábado pasado fui excesivamente optimista con el tiempo 
y, de eso, como consecuencia, el que tenga este resfriado. Y, en segundo lugar, como de-
cía el presidente, también pedir perdón porque no nos vamos a expresar en catalán.

Decir que Analistas Financieros Internacionales está siempre a favor de las inicia-
tivas económicas locales o comarcales. Somos unos fervientes convencidos de la apor-
tación de las iniciativas económicas como mecanismo de desarrollo de la economía 
comarcal y como mecanismo de amortiguación de crisis, pero también estamos conven-
cidos de que esas iniciativas de carácter comarcal o local, pues, tienen que ser iniciativas 
sostenibles, y por «sostenibles» entendemos iniciativas que tengan reglas de gestión cla-
ras, que tengan profesionalidad, que tengan transparencia. Por lo tanto, siempre vamos a 
estar a favor de iniciativas como el fondo del que estamos hablando, que lo que persigue 
precisamente es asegurar esa sostenibilidad del sector de las cooperativas, del sector de 
las secciones de crédito de las cooperativas, que trata de eliminar el riesgo reputacional y 
que trata de aportar soluciones desde el propio sector.

Permítanme empezar nuestra comparecencia con una duda, y es, quizá, elevar un 
poco el tipo de discusión, no centrarlo desde el inicio en el fondo, sino en algo que para 
nosotros quizá tiene más alcance, y es: ¿cuál es el modelo de negocio de las secciones 
de crédito?, una duda que queremos expresar y que queremos contestar y dejar para 
que también ustedes, como legisladores, la contesten. Esa duda es sobre cuál es la fun-
ción de las secciones de crédito de las cooperativas: ¿es una función de intermediación 
financiera o es una función de gestión de excedentes de liquidez de forma conjunta?

Si vamos a la Ley de cooperativas –en la presentación que les hemos dado, en la pá-
gina 4 lo pueden ver–, en el artículo 3, que habla del objeto de las secciones de crédito, 
en su letra c dice: «El objeto es gestionar de forma conjunta las disponibilidades líqui-
das de los socios y de los socios colaboradores.»

Esta es la Ley particular de las cooperativas, pero también, en las páginas siguien-
tes, tienen leyes..., el reglamento de la Unión Europea, o la Ley de ordenación, super-
visión y solvencia de las entidades de crédito, que en la página 7 pueden encontrar, 
en su artículo 3, que dice: «Se prohíbe a toda persona física o jurídica no autorizada 
ni registrada como entidad de crédito el ejercicio de las actividades legalmente reser-
vadas a las entidades de crédito y la utilización de las denominaciones propias de las 
mismas o cualesquiera otras que puedan inducir a confusión entre ellas.»

Para mí, ¿cuál es el alcance? Pues, probablemente mi opinión sobre el alcance del 
modelo de negocio es aplicar literalmente esa letra c del artículo tercero de la disposi-
ción final cuarta de la Ley 12/2015, que dice que es «gestionar de forma conjunta las 
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disponibilidades líquidas de los socios y de los socios colaboradores». ¿Qué significa 
esto? Si hacemos una interpretación literal, estamos hablando de una gestión más pa-
recida a lo que es la gestión de instrumentos de inversión colectiva, es decir, socios 
que ponen en común excedentes para ser gestionados y cuyas remuneraciones deberían 
ser consecuencia de las inversiones que las secciones de crédito están desarrollando.

Es una interpretación quizá restrictiva, pero, como decía al principio, a mí no me 
toca dar respuestas, sino que ustedes, como legisladores, son quienes tienen que dar 
respuesta. Y la respuesta no es baladí. En cualquier caso, hay una realidad, que es la 
que pueden encontrar en la página 8: hemos puesto un ejemplo de lo que es la página 
web de una sección de crédito de una cooperativa –no aparece el nombre, pero proba-
blemente lo podrían localizar–, donde se ve que los productos que están ofreciendo a 
sus socios son productos de carácter puramente bancario.

Si hacemos caso a ese artículo 3 de la Ley de ordenación y supervisión de entidades 
de crédito, pues, no deberían utilizarse las denominaciones propias de las entidades de 
crédito: no se debería utilizar «cuenta corriente», no se debería utilizar «depósito», no 
se debería utilizar «transferencia», para la gestión de la sección de crédito. Insisto en 
que no es baladí, la respuesta; insisto en que no es a mí a quien compete contestar. La 
realidad es la que es, y es difícil probablemente desmontar una realidad que hoy es así 
en Cataluña, pero también en otras partes. 

Hoy mismo conocíamos la noticia de que una sección de crédito de una coope-
rativa en Jaén, Unioliva, también ha tenido problemas: dos mil socios han quedado 
atrapados en un plan de retorno, de reembolso de sus aportaciones, que va a llegar 
hasta el año 2022. Y cuando la noticia habla de ese plan, pues, está hablando de re-
embolso de cuentas corrientes y habla de reembolso de depósitos. Es decir, se está 
trasladando la imagen de que las secciones de crédito son entidades de crédito.

Si esto es así, evidentemente, tenemos que pensar..., si convenimos que la actividad 
principal de una sección de crédito es la intermediación financiera, esto implica una le-
gislación acorde con esta función. La función de intermediación financiera es una fun-
ción fundamental para el desarrollo económico nacional, estatal, comarcal, regional. 
La intermediación financiera es como el motor del coche; el coche es la economía, y la 
economía funciona si la intermediación –el motor– funciona. Y esto ¿qué exige? Pues, 
exige una serie de normas que traten de preservar esa actividad, que traten de preser-
var los derechos de los consumidores y que traten de preservar los derechos, también, 
de los contribuyentes.

Desde nuestro punto de vista, este fondo es una de las herramientas, de los instru-
mentos, que, junto con otros que comentaremos más adelante, se deberían poner en 
marcha para fortalecer, para incrementar la sostenibilidad de las secciones de crédito.

César Cantalapiedra López (conseller delegat d’Analistes 
Financers Internacionals)

Muchas gracias. Efectivamente, cuando hemos tenido que opinar de este tema..., hoy 
lo hacemos aquí con ustedes, en Cataluña, pero en otras comunidades autónomas..., y 
aunque pueda parecer una percepción o una calificación a lo mejor algo fuerte, a noso-
tros nos parece una anomalía. Entendemos que la actividad de las secciones de crédito 
en el actual marco normativo nos parece una anomalía: una anomalía porque está ofre-
ciendo productos aparentemente bancarios, y una anomalía porque al final las comuni-
dades autónomas son las que tienen la competencia para regularlo y no tienen elementos 
suficientes para llevar adecuadamente esa, pues, tutela, supervisión, seguimiento, ¿no?

Por otra parte, es un elemento que nos inquieta, porque dentro de lo que es el conjunto 
de la economía, en este caso, de Cataluña, el efecto es relativamente pequeño –estamos 
hablando de 600 millones de depósitos, más o menos, dentro de..., bueno, depósitos equi-
valentes, más o menos, al PIB de Cataluña, ¿no?–, pero el impacto en las economías loca-
les y comarcales es enorme. El grado de concentración de ese impacto es muy grande, y, 
ante eso, pues, ustedes, como legisladores, entendemos que tienen la responsabilidad de 
tratar de neutralizar ese impacto.

Por otro lado, las secciones de crédito podían obedecer, en su origen, a razones 
que, bueno, pues, podían colaborar en la actividad agraria, incluso en algún caso... 
Esta mañana tuvimos ocasión de escuchar alguna opinión en donde la sección de cré-
dito incluso, a veces, con sus resultados, financiaba y mejoraba la actividad agraria y 
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cubría carencias, probablemente, de la actividad agraria, pero en el contexto actual 
la actividad de intermediación financiera –como luego expresamos, en alguno de los 
apartados– ni es rentable, y probablemente esa propia actividad pueda contaminar a 
la actividad agraria, puede suceder la situación inversa, ¿no? Y el mercado ofrece esos 
productos y esos servicios, y no ya con la necesidad de que ese fallo posible de mer-
cado que pudiera haber en otros momentos lo tengan que cubrir desde esta actividad 
parabancaria que se incorpora en las cooperativas.

Entendemos, por lo tanto, que esta labor de intermediación financiera exige una ges-
tión de riesgos profesional, muy transparente, ¿eh?, y, en fin, muy procedimental, que es 
difícil que en los equipos profesionales que tienen las secciones de crédito se pueda reu-
nir en todos los casos. Es decir, intuimos, ¿no? –y como se ha venido produciendo en los 
últimos años...– que el goteo de secciones de crédito que aparentemente estaban bien y 
que en un momento determinado entran en problemas, pues, puede sucederse a lo largo 
del tiempo de forma continuada. Y, por tanto, entendemos que es una problemática que 
deben resolver fundamentalmente dentro del sector para evitar ese impacto en el con-
tribuyente. Y, desde ese punto de vista, a nosotros la idea que hay detrás del fondo nos 
parece correcta y adecuada.

Por otra parte, en las experiencias que hemos tenido y que hemos conocido de los 
casos de secciones de crédito problemáticas que han terminado contaminando a la coo-
perativa, los conflictos de interés y las resistencias de los equipos gestores de esas sec-
ciones de crédito a reconocer los problemas son grandes, ¿eh? Y eso es un problema que 
se ha encontrado en la Generalitat, y, bueno, pues, en otros gobiernos regionales, ¿no? 
Eso impide tomar decisiones a tiempo, y los tiempos se alargan, se va deteriorando el 
valor de los activos y se van agravando las situaciones.

Ante esa situación, pues, entendemos que es fundamental proteger a los socios, 
pero no como socios de la cooperativa, sino como consumidores de productos finan-
cieros, que son los que tienen a través de la sección de crédito, ¿no? El grado de infor-
mación que realmente tienen sobre las consecuencias de esos aparentes depósitos es 
muy limitado, y cuando se ha instado a que se informe a los socios sobre las garantías 
que tienen esos productos financieros, en muchos casos ha habido resistencias grandes.

A nosotros, cuando nos han pedido opinión, lo que hemos aconsejado es que se dé 
capacidad a las comunidades autónomas... Ya se está haciendo, ese grado de seguimien-
to, pero no hay las herramientas adecuadas para tomar las medidas correctivas, coerci-
tivas o, en su caso, cerrar una actividad que puede estar penalizando lo que en nuestra 
opinión es más relevante, que es la actividad agraria y la actividad local en determina-
dos territorios, ¿no?

En definitiva, en nuestro diagnóstico –como tienen ahí–, en primer lugar, estamos 
hablando de un ahorro parabancario que está afectando a consumidores, aunque sean 
socios, que están desprotegidos y con un grado de información que no es adecuado, 
y donde entendemos que debe actuar quien tiene las competencias sobre ello, que son 
las comunidades autónomas.

En segundo lugar, en estos momentos nos parece mucho más importante preservar 
los riesgos que se puedan generar sobre la actividad agraria de las cooperativas en un 
contexto en que la actividad financiera..., y lo estamos viendo en el sector financiero, 
¿eh?, que no da margen, con unos tipos anómalos y que, con el tiempo, va a seguir 
perjudicando, probablemente de forma creciente, a la propia actividad de las coope-
rativas, ¿no?

En tercer lugar, si aun así el sector quiere mantener esta actividad, entendemos que 
tiene que poner los medios para que dentro del sector se solucionen los problemas que 
puedan surgir, y, desde luego, introducir los mecanismos en esta actividad crediticia 
que permitan dimensionar las políticas de concesión de créditos, medir esos riesgos y ver 
cuáles son las condiciones adecuadas, ¿no?; profesionalizar esas funciones, que, lógica-
mente, con medios muy limitados, pues, es difícil que se reúnan dentro de las secciones.

Una posibilidad alternativa..., aquí tenemos alguna experiencia de alguna coo-
perativa que ha decidido profesionalizar esa actividad crediticia, como es el caso de 
Guissona, y tiene una entidad supervisada por las autoridades monetarias. Juntando 
todas las secciones de crédito, tendríamos algo muy parecido a la que sería Guissona, 
¿no?, por el volumen de los depósitos.
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Y otro elemento relevante que sale cada vez que hay algún problema con algu-
na sección son las consecuencias no sé si judiciales –que, bueno, evidentemente, se 
judicializan, todos estos procesos, y hasta ahora han eximido a los responsables de 
esa tutela, de ese seguimiento–, pero al menos las políticas, ¿no? La inercia y, desde 
luego, la tentación es que, si hay algún problema, se pidan responsabilidades a quien 
tiene las competencias. Y ese elemento nos hace recomendar, bueno, pues, que se 
creen los instrumentos, y el fondo nos parece adecuado para corregir futuras defi-
ciencias en el sector.

Esteban Sánchez Pajares

En cualquier caso, la última parte de nuestra presentación habla también de alter-
nativas desde un punto de vista más genérico. Insisto en que para mí el modelo de 
negocio..., el alcance debería ser más limitado, pero las cosas son como son, y da la 
impresión de que las secciones de crédito lo que están haciendo es una labor de inter-
mediación financiera.

Si es así, creo que lo que no debe es convivir con una legislación que no sea suficien-
temente exigente en la gestión de las secciones de crédito, en esta actividad de interme-
diación financiera. Si convenimos que es intermediación financiera, la legislación debería 
proteger el desarrollo económico, proteger la gestión de las secciones de crédito, proteger 
los derechos de los consumidores y proteger también los derechos de los contribuyentes.

En la presentación que les hemos dejado hablamos de tres tipos de alternativas: 
alternativas desde el punto de vista del enfoque supervisor regulador, alternativas de 
fortalecimiento de la solvencia o alternativas de desvinculación de la actividad de in-
termediación de las cooperativas agrarias. Son, en cualquier caso, alternativas o medi-
das de carácter complementario.

¿Qué se busca con el enfoque regulador supervisor? Pues, precisamente introducir 
esa normativa de gestión prudente, de profesionalización, en las secciones de crédito, 
similar a la que se exige a otro tipo de entidades que hacen intermediación financiera. 
Si las secciones de crédito hacen intermediación financiera, se les deberían aplicar las 
mismas reglas que se aplican a otras entidades: reglas de autorización, reglas de infor-
mación, reglas de cumplimiento de determinados coeficientes de solvencia y, en última 
instancia, también las reglas de un fondo de garantía de depósitos, de un fondo de soli-
daridad o de cualquier otro mecanismo que trate de asegurar la sostenibilidad del sector.

Este fondo del que estamos hablando es un fondo que, salvando las distancias, es 
similar al fondo de reestructuración que se ha establecido en la unión bancaria. Es un 
fondo que de lo que trata es precisamente de preservar los derechos de los consumi-
dores, porque, en la medida en que el fondo contribuya a hacer viables los planes para 
reembolsar los saldos acreedores, está protegiendo los derechos de los consumidores; 
está protegiendo los derechos de los contribuyentes, porque en la medida en que es el 
propio sector el que hace frente a esas posibles anomalías no son los contribuyentes 
los que lo están corriendo.

Entendemos, evidentemente, las pegas que se han puesto aquí, las dudas sobre los 
incentivos a tomar riesgos. Es decir: «Yo, como sección de crédito, por qué voy a con-
tribuir a un fondo cuando puedo tener una sección de crédito a mi lado que...» Como 
sabe que, en caso de que tenga problemas, va a haber un fondo que salga en su resca-
te... Claro, para eso hay que incorporar otra serie de medidas. Por eso estamos hablan-
do de que las secciones de crédito no solamente pueden actuar bajo la normativa ac-
tual; hay que incorporar determinadas medidas que exijan a las secciones de crédito 
una actuación de la gestión de los riesgos financieros prudente, de la misma manera 
que lo están haciendo las entidades de crédito.

Entendemos el miedo también a que las secciones de crédito que no tienen proble-
mas digan: «Yo estoy corriendo con los problemas de otros.» Este fondo, desde nuestro 
punto de vista, no busca asumir las pérdidas; las pérdidas siempre se quedarían en la 
sección de crédito. Lo que está es ayudando al desarrollo del plan de negocio que va a 
devolver, de forma completa –si pudiera ser– o de forma parcial, los saldos acreedores 
de las secciones de crédito. Pero no va a asumir pérdidas, porque las pérdidas las tie-
nen que asumir los propios socios.

Y es importante, y esto es quizá uno de los elementos adicionales también a tener 
en cuenta..., los socios en este momento no son conscientes de las noticias de pren-
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sa de hoy, por ejemplo, o de los casos de los que hemos estado hablando, alguno de 
ellos que conocemos estrechamente, porque hemos estado. Los socios no son cons-
cientes de que pueden perder los saldos acreedores. Si no son conscientes de que 
pueden perder los saldos acreedores, algún elemento de información, de transparen-
cia, falla, y hay que reforzarlo.

En cualquier caso, insisto, preserva derechos del consumidor, preserva los derechos 
del contribuyente. También, desde el punto de vista de las ayudas de estado, no genera 
problemas.

La otra de las alternativas, ya que hablábamos del enfoque del fortalecimiento de la 
solvencia... Claro, el volumen de negocio que ahora mismo concentran las secciones de 
crédito y el volumen de recursos propios, de capacidad de absorción de pérdidas, que 
tienen las secciones de crédito, son muy bajos. Hay una cosa también, una lección im-
portante, que hemos aprendido durante la crisis –contestación a alguna de las compare-
cencias anteriores–, y es que las crisis existen: por muy bien que un gestor lo haga, por 
muy prudente que sea, las crisis existen. O sea, por tanto, no solamente hay que pensar 
en que yo, como gestor prudente, no tengo que ayudar a otros; es que, a lo mejor, aun-
que yo haya sido un gestor prudente, la crisis me afecta. Por tanto, un mecanismo de so-
lidaridad, un mecanismo de ayuda al conjunto, preserva también mi gestión.

Y, en ese sentido, insistir en que el volumen de recursos propios que hemos obser-
vado en el conjunto de las secciones de crédito para la actividad de intermediación fi-
nanciera que están haciendo, pues, es realmente bajo. Si eso lo unimos a que los socios 
no son conscientes de que en caso de crisis van a perder..., en caso de quiebra, en caso 
de pérdida de valor de los activos, porque el problema fundamental de las secciones de 
crédito de las que hemos hablado es que...

Y cuando hablamos de falsificación de la contabilidad también quiero decir algo, no 
nos vayamos a pensar cosas muy extrañas: nosotros hemos conocido a parte de estos 
gestores. Ellos, cuando tienen que reconocer, en su activo, una determinada inversión 
crediticia, una determinada inversión, no son conscientes de cuál puede ser el valor de 
mercado. Nadie les ha dicho que en el activo deberían reconocer a valor de mercado la in-
versión que tienen. Ahora, cuando llega un auditor, o cuando llega un valorador, o cuando 
llega un experto a hacer la valoración, lo primero que les dice es: «Tú tienes en el activo 
reconocido algo por un valor cien, y eso no vale cien en este momento.» Eso, si lo lleva-
mos a valor de mercado, significa sesenta, significa ochenta. Y esos veinte de pérdidas o 
esos treinta o esos cuarenta de pérdidas son pérdidas que tienes en el pasivo, pérdidas que 
estás trasladando a los socios.

Entonces, eso es lo que se llama..., eso es falsificar la contabilidad, pero no es una 
actuación consciente; es simplemente el desconocimiento o la falta de profesionaliza-
ción de la que estábamos hablando antes, o el optimismo de que la crisis realmente no 
me está afectando o de que puedo salir de ella con tiempo.

Y, por último, el enfoque de desvinculación, que en algunas comunidades se está 
haciendo, y es tratar de trasladar la actividad de las secciones de crédito a entidades su-
pervisadas por el Banco Central Europeo, ¿eh?, de tal manera que esos elementos que 
hemos comentado antes, de fortalecimiento, pues, se dieran ya directamente en las pro-
pias entidades de crédito o en aquellos casos donde la sección de crédito no se puede 
reforzar en sus capacidades, en sus experiencias, en sus habilidades, o en que la situa-
ción aconseje que una entidad mucho más grande pueda diluir, dentro de su balance, 
una determinada situación.

Hay otra iniciativa, que es la segunda que aparece en esa página 17, que es: en 
aquellos casos donde la actividad convenimos que es una actividad sana, que los acti-
vos están bien valorados, y, por tanto, que los socios no tienen riesgo de perder el valor 
de esas aportaciones, bueno, pues, se podría avanzar en la creación de una cooperati-
va de segundo grado que asuma el negocio de las secciones de crédito y que en algún 
momento se pudiera convertir también en una cooperativa de crédito, en una caja rural, 
y, por tanto, introdujera ya todos esos estándares de prudencia en su gestión de los que 
estamos hablando.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, senyor Sánchez. Gràcies, senyor Cantalapiedra.
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Compareixença en comissió d’una representació de 
la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis amb relació al Projecte 
de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació 
del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives

353-00169/11

Donem la benvinguda també –s’hi ha incorporat, ho havíem dit abans– al senyor 
Antoni Millet, en representació de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis. Per tant, 
doctor Millet, té la paraula.

Antoni Millet (representant de la Federació Catalana de Caixes d’Estalvis)

Moltes gràcies, senyor president. Senyores i senyors diputats, compañeros de com-
parecencia, vull començar per mostrar l’agraïment a la Comissió d’Economia i Hisenda 
del Parlament de Catalunya per haver-nos requerit a comparèixer per tal de donar l’opi-
nió, basada en la pròpia experiència, sobre aquest Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1998, reguladora de les seccions de crèdit.

En primer lloc, haig de dir-los que parlo, com he manifestat, des de l’experiència en 
aquest cas viscuda a l’àmbit de les antigues caixes d’estalvis, no pas des del coneixe-
ment directe del sector cooperatiu agrari, tot i que al llarg de la meva vida professional 
he conegut, he tractat i he tingut relació professional amb molts directius i amb moltes 
entitats d’aquest sector, que tant arrelament i tanta història tenen al nostre país. També, 
modestament, parlo des del seguiment de l’evolució que tot el sistema financer –euro-
peu, espanyol, català– està experimentant.

El projecte de llei pretén, com diu al final del seu preàmbul, aprofundir en la preser-
vació dels saldos creditors de les seccions de crèdit, sense oblidar que les seccions de crè-
dit no són entitats financeres. Precisament perquè no ho són, els seus socis i usuaris no 
estan emparats, per exemple, pel Fons de garantia de dipòsits de les entitats financeres, 
i en el projecte es proposa una empara similar, que és la creació d’un anomenat Fons co-
operatiu de les seccions de crèdit, regulat en el capítol IV, com saben, d’aquest projecte.

Quan llegim el punt 2 de l’article 20 d’aquest nou capítol, veiem definida l’obligato-
rietat de totes les seccions de crèdit de les cooperatives de concórrer en la constitució 
d’aquest fons i de participar en aquest. Sense saber-ho, estic segur que aquest és un punt 
controvertit dins del mateix sector, com ho va ser, al seu moment, quan es van constituir 
els antics fons de garantia de dipòsits dels bancs i posteriorment de les caixes. Però és 
que aquest tipus d’instruments serveixen per donar estabilitat, solvència i liquiditat a tot 
el sector, i, si no s’hi participa i no hi participa tot el sector, deixen de tenir eficàcia i no 
tenen cap sentit.

Em diran –i amb raó– que de poc va servir, en la recent crisi, l’existència d’aquests 
fons, fusionats en un de sol, però no és menys cert que en crisis d’altres naturaleses, en 
les crisis cícliques viscudes anteriorment, i particularment als anys vuitanta, van servir 
per fer front a les insolvències de diverses entitats, tant de bancs com de caixes d’estalvi, 
sobretot de bancs, en aquella època, i entre ells, per exemple, el Banc dels Pirineus, que 
era un banc, amb seu a Girona, que teníem.

Precisament la crisi financera sistèmica mundial ha portat molts països a la reforma 
dels seus sistemes financers, i la Unió Europea, malgrat les seves lentes i feixugues preses 
de decisió, a construir la unió financera sobre tres pilars, el tercer dels quals és el fons de 
garantia de dipòsits comú. Aquest es va materialitzar en una nova directiva, la 2014/59, 
de 15 de maig de l’any 14, que en va modificar diverses d’anteriors, i dos reglaments, del 
Parlament i del Consell de la Unió Europea. Aquesta directiva ha estat transposada tam-
bé al dret espanyol en la Llei 11/2015, que redefineix el Fons de garantia de dipòsits per 
tal de fer-lo compatible a escala europea, i també substitueix l’antic FROB per un fons de 
resolució estatal cridat a integrar-se al previst a nivell europeu i –important– sufragat ex 
ante per les contribucions de les mateixes entitats de crèdit i d’inversió.

Certament, com he dit, estem parlant de les seccions de crèdit de les cooperatives, 
que no són ni entitats de crèdit ni entitats d’inversió, i, per tant, queden fora d’aques-
tes regulacions. Però no és menys cert –i d’alguna manera he sentit que se’n parlava, 
ara mateix– que realitzen, a escala, funcions d’intermediació financera que, en cas de 
manca de liquiditat o, sobretot, d’insolvència, causarien un crebant en el seu àmbit 
d’actuació a socis, usuaris i a la mateixa cooperativa.
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El que vull dir és que cal veure la reforma que es proposa com una mesura convenient 
per tal de donar tranquil·litat o una certa tranquil·litat al sector cooperatiu, i, al mateix 
temps, per evitar el contagi que una crisi concreta, sempre que sigui una –o d’una en una, 
poques–, pot portar a la resta que operen en el sector, ni que només sigui a nivell d’imat-
ge, aquest contagi. I si prenem aquestes regulacions a escala europea i a escala espanyola 
com a model, mutatis mutandis, veurem que les finalitats que defineix el preàmbul del 
projecte de llei i les que exposa el considerant primer de la directiva europea o el preàm-
bul de la llei espanyola estan perfectament alineats. 

En resum, crec que el text de creació d’aquest fons cooperatiu de les seccions de 
crèdit donarà estabilitat i solvència al sector i portarà tranquil·litat als seus socis i usua-
ris, en saber que el lloc on tenen dipositats els seus estalvis –almenys actualment, man-
cats de tota garantia més enllà de la de la mateixa cooperativa–inverteix un 3 per cent 
dels seus saldos mitjans en un instrument financer que reforça la garantia de la mateixa 
cooperativa. Perquè es tracta d’una inversió i no d’una despesa, com alguns poden pen-
sar, ja que el fons és obligat per la mateixa llei a invertir aquests recursos i a obtenir-ne 
un rendiment, actualment segurament molt baix, i a fer més gran i més solvent el ma-
teix fons cooperatiu, amb la possibilitat de recuperació si la secció de crèdit es dissol.

Penso, a més, que en un àmbit com el cooperatiu, que pròpiament, com s’entén 
habitualment, no competeix entre si, s’ha d’entendre millor, almenys en l’àmbit finan-
cer, aquesta protecció solidària, atès que en el sistema financer ha calgut una crisi del 
mateix sistema per tal de veure-ho clar.

Ara voldria, amb el seu permís, sortir-me una mica del guió, centrat en la reforma 
concreta que s’està debatent, per aportar a aquesta comissió i als grups en ella presents 
algunes reflexions sobre altres petits canvis que caldria estudiar, en el futur, de la Llei 
6/1998, i que anirien en la línia de reforçar la solvència i l’estabilitat de les seccions de 
crèdit amb mesures de caràcter organitzatiu i de caràcter financer.

Cal tenir clar que per a les seccions de crèdit, igual que per a les cooperatives de crè-
dit o la resta d’entitats financeres, és la qualitat dels seus actius, i no el volum, el que de-
termina la solvència de l’entitat. Als bancs i caixes que han acabat malament, el que els 
ha portat a la fallida és la qualitat de la seva cartera de crèdits i la concentració del risc 
–per exemple, en el sector immobiliari, en el cas de les caixes. Altres imprudències –com, 
per exemple, altes retribucions del passiu– són perfectament corregibles, quan es detecten.

En aquest sentit, caldria reforçar la normativa en punts com són els límits quantita-
tius a les operacions amb socis o adherits, i revisar els límits de les operacions actives 
amb la mateixa cooperativa. Tot això, per evitar una excessiva concentració de riscos, 
que és el que, com ja he dit abans, ha portat moltes caixes d’estalvi centenàries a deixar 
d’existir, i també a alguna secció de crèdit cooperatiu.

Un altre aspecte és el de vetllar per la millora constant de l’acreditació professio-
nal dels càrrecs de les seccions de crèdit, i potser es podria demanar que els directors 
o gerents oferissin els mateixos o semblants requisits que s’exigeixen als directors o 
gerents de les cooperatives de crèdit; tot a escala, és natural.

En el mateix sentit, i tornant al fons cooperatiu, fóra bo comptar amb algun expert 
com a membre del consell rector, si és que es tira endavant aquesta reforma legislativa, 
en la mateixa línia del que acabo de dir.

Espero no haver-los cansat massa i que la meva exposició s’interpreti com clarament 
favorable que les seccions de crèdit de les cooperatives de Catalunya es mantinguin for-
tes en la funció importantíssima que porten a terme en l’àmbit cooperatiu.

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Millet. Ara passaríem el torn als grups parlamentaris. Per tant, pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula el senyor Espinosa.

Antonio Espinosa Cerrato

Gracias, señor presidente. Voy a hacer una valoración global, pero empezando quizá 
por estos últimos aspectos que ha señalado el señor Millet, que, en alguna medida, entro-
ncan perfectamente con lo que nos exponían el señor Sánchez y el señor  Cantalapiedra.

Vamos a ver, en ambos casos se apuesta claramente por un fondo de garantía que, 
en el fondo, dará estabilidad y solvencia a todo el sector. Ellos mismos apuntan que, en 
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el fondo, esto va en consonancia absoluta con los fondos de garantía que se están es-
tableciendo a nivel europeo, y que de alguna manera intentan precisamente, en última 
instancia, garantizar la solvencia y la estabilidad del conjunto del sector, ¿no? Y, por 
tanto, precisamente por eso tiene que estar sufragado por ese conjunto de entidades 
que conforman ese entramado, digamos, financiero o de crédito. O sea, he escuchado 
–y, además, lo comparto completamente– que, al final –al final–, esa garantía no so-
lamente favorecerá a las propias secciones de crédito de las cooperativas, sino inclu-
so a las propias cooperativas, ¿no?; o sea, a mí me parece que eso es muy importante.

Naturalmente, señalaba el señor Millet, y lo mismo nos decían los anteriores com-
parecientes, que hay que reforzar la gestión. Y decía el señor Millet que eso se traduce 
en mejorar la calidad de los activos. Y para mejorar esa calidad de los activos decía: 
«Hombre, pues, indudablemente, lo que hay que hacer es introducir una mejor acredita-
ción de los profesionales que gestionen.» Porque, ¿quién evaluará si estamos adquirien-
do o no mejores activos? Bueno, lógicamente, mejores profesionales; sin lugar a dudas, 
eso. Y, además, lo apuntalaba, el señor Millet, con una aportación extra de expertos ex-
ternos que garanticen, aún más todavía, esto.

Yo creo que, sin duda alguna, es ejemplar, esta comparecencia. Y ejemplares son las 
que nos han aportado también los señores de Analistas Financieros Internacionales, se-
ñor Sánchez y señor Cantalapiedra. Nos decían claramente que, un poco precisamente 
en esta idea de no tener claro si se trataba de una gestión conjunta de excedentes líquidos 
o bien de intermediación financiera, a caballo de todo eso, a caballo de no tenerlo claro, 
pues, no se adoptan, no se establecen las herramientas oportunas de gestión, y eso es lo 
que realmente ha pasado.

Y, además, apuntan ellos una cosa importante que yo creo que tendríamos que 
tener muy en consideración en el momento de legislar: las secciones de crédito es-
tán intermediando financieramente, pero es que no hay un fallo de mercado para que 
puedan..., para que se necesite intervenir. Es decir, es que realmente hay situaciones 
en que dices: «Bueno, es que, ante un fallo de mercado, porque el resto de las enti-
dades de crédito no dan adecuadamente los créditos adecuados a los intereses razo-
nables..., pues, aquí hay un fallo de mercado que cubren las cooperativas de crédito», 
pero es que no es así, no se da. Por tanto, tendremos que ver..., más bien delimitar 
–delimitar– lo que sería la intermediación financiera. No sé si eliminarla completa-
mente, pero, desde luego, limitarla, y mucho.

Se ha hablado de gestión de riesgo profesional... ¡Ah!, importantísimo, también, 
lo que han puesto de manifiesto: el conflicto de interés que muchas veces impide la 
adecuada toma de decisiones, ¿eh?, entre la gestión y los intereses, digamos, estric-
tamente económicos y financieros, y los intereses de la propia cooperativa, que pro-
bablemente en muchas ocasiones se entremezclan y producen y dan como resultado, 
pues, decisiones no acordes con la estricta y buena gestión económica del tema.

Nos apuntaban –y esto es fundamental para nosotros– la mejora de las herrami-
entas de las comunidades autónomas para, precisamente, llevar a cabo una adecuada 
supervisión. Y, además, en eso tendremos que profundizar para ver, esas medidas, 
cómo se hacen.

Bueno. Y, además, yo creo que son importantes las reflexiones que nos hacían en 
el capítulo de alternativas, donde, sin duda alguna, pues, coincido en que en el propio 
sector..., que se han de garantizar... Su último punto dice: «Garantizar la cobertura 
de saldos», ¿eh?, pero que precisamente se introduzcan mecanismos –como ya exis-
ten en los fondos de garantía de depósitos u otros fondos de solidaridad– para apoyar 
episodios individuales de crisis. Esto hay que tenerlo muy presente, y yo creo que es 
fundamental. Por eso agradezco que nos lo hayan explicitado tan bien y como una 
alternativa.

Nos dicen..., el fortalecimiento de la solvencia... Y me ha llamado la atención, tam-
bién... –muy bien–, es decir: «Oiga, es que incluso cuando se hace una buena gestión, 
una crisis determinada puede incluso afectarte.» Y, por tanto, es importante preservar 
incluso a una cooperativa que haga buena gestión, ¿no? Y un fondo de garantía, pues, 
también influye en eso.

Y, lógicamente, lo que antes comentábamos: intentar desvincular la intermediación 
de las cooperativas agrarias. No sé si en su totalidad o en parte, pero desde luego lo que 



DSPC C 229
26 d’octubre de 2016

Sessió 10 de la CEH 67 

hay que hacer es un proceso donde queden más restringidas, ¿eh?, lo que son las labores 
de intermediación que hacen estas cooperativas.

Y nada más. Muchas gracias, de verdad.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Socialista. Té la paraula el diputat Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, president. Gracias, señor Sánchez, señor Cantalapiedra, señor Millet; gracias 
a todos. Una reflexión global y otras preguntas más concretas. El primer objetivo de la 
ley, del proyecto de ley, sería dar estabilidad y solvencia al sector, y sobre todo a unas zo-
nas rurales donde las cooperativas y secciones de crédito tienen un papel muy importan-
te y han llegado donde el sector financiero no llegó, ¿no? Nos ha ido bien para hacer una 
reflexión global del sector, ¿eh?, y lo estamos haciendo. Aparte del fondo de contingen-
cia, pues, hacemos una reflexión sobre las mejoras, y hay muchas, y esto nos ha ido bien.

Y yo creo que algunas de las cosas que se han dicho coinciden con lo que ha salido 
esta mañana: mejorar gestión profesional; acreditar al director, al responsable de seccio-
nes de crédito; actualizar la norma... Aquí lanzo la primera pregunta: se ha comentado 
que las comunidades no tienen capacidad de supervisión suficiente. Aquí se ha comenta-
do que se ha hecho un esfuerzo para supervisar más y mejor para no repetir, bueno, pues, 
casos como los que hemos tenido años atrás, ¿no? ¿Qué más faltaría? Entiendo que serían 
recursos; estamos haciendo un esfuerzo. ¿Tendríamos que incluir alguna cosa, algún ele-
mento más, en forma de enmienda, o sería un cambio legislativo a nivel estatal?

Estamos totalmente de acuerdo en que hace falta modernizar. O sea, nosotros cree-
mos en las cooperativas y las secciones de crédito, pero sí que hace falta ponerlas al 
día, ¿eh?, para los nuevos retos, y sobre todo para garantizar los saldos acreedores, 
como se ha comentado, ¿no?

Discrepamos amigablemente, si se puede decir así, de que las secciones de crédito 
son una anomalía; pero, bueno, ya entiendo... Nosotros creemos que son una anomalía 
necesaria, sobre todo con la perspectiva del tiempo, algunas con casi cien años o más 
de cien años, donde ha habido crisis, guerras..., ha habido de todo, y en algunos pue-
blos, pues, solo están la cooperativa y la sección de crédito para dar respuesta y para 
hacer circular el dinero, ¿no? Por lo tanto, entendemos que lo que tiene que hacer la 
sección de crédito es dedicarse a la actividad agraria y a dar crédito a esta actividad, y 
no salir de aquí, porque, si no, después es cuando tenemos los problemas que tenemos, 
por no dedicarse a lo que toca.

Lo que sí que..., si hay algún otro ejemplo de fondo de contingencia en otra comu-
nidad, si se ha creado o no; si lo saben, ¿cómo ha funcionado?

Y después sí que me quedaría... Entiendo que están a favor del fondo, pero, bajo 
su punto de vista a futuro, pensando a diez, veinte años, ¿las secciones de crédito de 
las cooperativas tienen futuro? ¿O la tendencia va a ser, bajo su punto de vista, que se 
vaya pasando al sector financiero? Nosotros creemos que no; por eso estamos regulan-
do e intentamos hacerlo bien con algunas cooperativas que son de referencia a nivel de 
Cataluña, de España, de Europa, y también hay algunas secciones de crédito que tam-
bién lo están haciendo muy bien.

Por lo tanto, intentamos acotar para evitar algunos de los problemas que hemos teni-
do, que son puntuales, e intentar que no se repitan, pero también vemos que la solvencia 
y las ratios del sector son casi mejores que en el sistema financiero, ¿eh? Por lo tanto, 
compartir un poco cuál es su opinión.

Y muchas gracias por las explicaciones.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Té 
la paraula el diputat Coscubiela.

Joan Coscubiela Conesa

Sí; gràcies, president. En primer lugar, agradecer sinceramente mucho a los compa-
recientes..., la posición del señor Millet, en su condición de la federación de caixes, ya 
era más previsible. Decirles, sinceramente, al señor Sánchez y al señor Cantalapiedra, 
que, desde mi punto de vista, cuando tengamos oportunidad de digerir bien su interven-
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ción, yo creo que nos debería llevar, tanto al Govern de la Generalitat como al propio 
Parlament, a ampliar el foco, a ampliar el zum, que creo que es lo que han hecho uste-
des, modestamente.

Desde mi punto de vista, además, les tengo que agradecer..., porque yo, cuando me 
aproximaba a esta situación, veía que algo no me cuadraba, y después de escucharlos a 
ustedes, ya sé qué es lo que no me cuadra, qué es lo que creo que no cuadra y qué es lo 
que al menos deberíamos plantearnos si es necesario abordarlo o no.

Ustedes han hablado de anomalía, que siempre puede tener un elemento negativo. 
Yo, utilizando símiles evangélicos, creo que lo que ustedes nos han venido a decir es 
que estamos delante de unas instituciones que están en un cierto limbo jurídico. Vamos 
a ver, son entidades que no tienen personalidad jurídica diferenciada de las cooperativas; 
son entidades no financieras, pero que resulta que hacen funciones de intermediación fi-
nanciera. Son cosas que no son coches, pero circulan por las calles, los conduce gente y 
no se les aplica el Código de circulación, porque no son coches, pero chocan.

Entonces, claro, el resultado es... De entrada, nos encontramos con unas entidades 
que tienen una función social muy importante –y ustedes han empezado reconociéndolo 
y creo que aquí no lo pone en duda nadie–, pero a las que les pasa, como a muchas otras 
cosas –yo planteo esa hipótesis–, que el tiempo las supera, ¿eh?, como a todos, como ha 
superado a las caixes. Yo cuando he visto al señor Millet aquí diciendo Federació Catala-
na de Caixes...; ¿se puede decir una federación de algo que no existe ya, prácticamente? 
Pues, parece que sí.

Pero, en todo caso, ¿qué estoy planteando? Claro, el resultado es que tenemos, en 
Cataluña y otras comunidades autónomas, dependiendo de las cooperativas agrarias, 
unas secciones de crédito que realizan funciones de intermediación financiera; que no 
están sometidas a la directiva comunitaria; que tampoco están sometidas a la Ley espa-
ñola de ordenación, supervisión y solvencia de entidades financieras, y que eso tiene sus 
consecuencias. Las consecuencias que tiene son que hay menos mecanismos de control 
de su funcionamiento, por mucho que hayan mejorado los que tiene en estos momentos 
y ejerce el Govern de la Generalitat.

Y hay otro elemento importante, y es que aquellas personas que consciente o in-
conscientemente depositan sus depósitos en esas secciones de crédito, en ocasiones sin 
saber que no lo están haciendo en una entidad de crédito ordinaria, se encuentran con 
que no tienen las garantías que ellos han escuchado que tiene todo el mundo que pone 
els seus calerons en un sitio. Ese es el problema. Y ese problema me temo que no lo 
vamos a poder resolver estrictamente solo a través de este fondo de garantía, por mu-
cho que lo pulamos.

Pero, claro, pensándolo bien, me estoy dando cuenta de lo siguiente: estas seccio-
nes de crédito no son ninguna de las 130 entidades bancarias españolas sometidas al 
mecanismo único de resolución bancaria; tampoco son las 50 entidades de crédito de 
las cuales 38 son cooperativas sometidas a ese mecanismo; tampoco son las 40 empre-
sas de inversión sometidas a ese mecanismo; tampoco son entidades de intermediación 
financiera no bancarias que se acaban de regular hace muy poco en España, y que, por 
cierto, aprovecho para decirles que yo creo que van a ser el próximo susto que vamos 
a tener en este país, ¿eh?, pero eso no viene a cuento, alguien lo tendrá que resolver.

Entonces, claro, ¿de verdad las personas que depositan –socios, colaboradores– no 
tienen garantía? La pregunta es: ¿se han planteado ustedes qué sucedería si alguna de 
esas personas plantea ante un tribunal español, por ejemplo, un procesamiento prejudi-
cial, o ante el Tribunal de Luxemburgo, de Justicia de la Unión Europea, alegando la 
directiva comunitaria sobre protección del consumidor? ¿De verdad ustedes creen que 
Europa...?  El Tribunal de Justicia de Luxemburgo, ¿qué haría, con relación a ese tema?

En resumen, vamos a ver cómo pulimos mejor este fondo de garantía, que puede 
servir... Claro, es que, de entrada, yo, cuando le preguntaba antes a la subdirectora si 
era un fondo de liquidez o un fondo de garantías, sabía que no es un fondo de garan-
tía, pero es que, si se han fijado ustedes, durante toda la intervención..., es lo que es, 
pero todo el mundo habla de él de una manera diferente, ¿eh? Entonces, es un fondo 
de liquidez para dar salida a determinadas contingencias, siempre y cuando esas con-
tingencias se presenten poquito a poquito, de una en una y circunstancialmente, pero 
no si tenemos, como sucede en estos casos, una situación más compleja.
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Bueno, pues, digo que, más allá de que podamos resolver cómo pulimos mejor esta 
norma, a lo mejor ha llegado el momento de plantearnos, entre todos, si queremos que esas 
secciones de crédito puedan tener la capacidad de captar ahorro de particulares. Pues, si 
son coches, tendrán que tener la normativa de coches, digo yo, porque es que, si no, el que 
se sube en él y se estrella, luego no tiene la garantía.

Por eso les decía que muchas gracias, sinceramente, por habernos ayudado a ampliar 
el zum, y, personalmente, porque yo llevaba una inquietud dentro –«algo no me cuadra, 
algo no me cuadra»–, y han encendido ustedes el interruptor.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Ara és el torn del Grup Popular. Té la paraula el diputat Milián.

Juan Milián Querol

Sí; gracias, presidente. Y gracias, señor Sánchez, señor Cantalapiedra y señor Millet, 
porque realmente han aportado luz a lo que le hemos ido dando vueltas durante todo el 
día. Yo, simplemente, agradecerle su comparecencia, porque creo que han sido interven-
ciones, pues, técnicas y precisas, con propuestas que mejorarán la labor de la ponencia 
de esta ley.

Quizás sí que les pediría, pues, que profundizaran un poco en la comparación con las 
comunidades autónomas –ya lo ha pedido también el diputado Ordeig–, porque creo que 
la política comparada nos puede ayudar a visualizar cómo ir mejorando los mecanismos, 
¿no?, de supervisión y de garantías.

Yo no me atrevo a aportar nada nuevo ya a lo que se ha dicho –es lo que tiene hablar el 
cuarto. Simplemente decirles que he tomado buena nota de sus reflexiones; se las trasla-
daré a nuestro ponente de la ley, que hoy no ha podido venir a Barcelona. Y agradecerles 
de nuevo, una vez más, su notable intervención.

Gracias.

El president

Gràcies, diputat. Finalment, pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, té la paraula 
el diputat Bonvehí.

David Bonvehí i Torras

Gràcies, president. Gracias a todos por su comparecencia. En nombre de Junts pel 
Sí, también les queremos agradecer su comparecencia, explicaciones, argumentos... 
Nosotros sí que creemos en el modelo propio de las secciones de crédito y cooperati-
vas de nuestro país, pero en este sentido hemos tomado nota de sus reflexiones e in-
tentaremos acotar y mejorar este texto legislativo en base a sus afirmaciones, porque, 
como han dicho ustedes, pues, es susceptible de mejora, claramente.

Y, en base a sus reflexiones de normativa y de mejora, intentaremos mejorar, en este 
trámite de la ley, el texto que vamos a aprobar, en definitiva.

Muchas gracias.

El president

Gràcies, diputat. Ahora tendrían un turno. Por lo tanto, señor Sánchez, señor 
Cantalapiedra...

Esteban Sánchez Pajares

Sí, respecto a la anomalía, efectivamente, quizá la palabra (l’orador riu) no estaba 
bien elegida. Cuando hablábamos de anomalía, efectivamente, hablábamos de esa cir-
culación sin carnet, ¿eh?, sin... (veus de fons), eso es, ¿no? Veíamos que estaba hacien-
do una labor de intermediación financiera. Y la labor de intermediación financiera es 
imprescindible a todos los niveles, y en el nivel local también, y yo soy un firme con-
vencido, lo digo, porque, además, mi tesis va sobre esto, sobre la capacidad que tienen 
las iniciativas locales de aportar desarrollo local y de amortiguar crisis. Por lo tanto, 
estoy convencido de ello.

Lo que pasa, que, efectivamente, están haciendo una labor que es gestionar ries-
gos... Aquí lo tenemos que tener claro: lo que hacen es invertir en el activo, en algo 
que puede perder valor, y, si pierde valor, inmediatamente lo pierde la..., sin ningún tipo 
de garantías en cuestiones de gestión, en cuestiones de requerimientos de solvencia, re-
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querimientos de liquidez, requerimientos de gobierno corporativo, requerimientos de 
modelos de gestión de riegos. Por eso hablábamos de anomalía: está haciendo una la-
bor que es protegida por las normas, porque sabemos cómo afecta al desarrollo eco-
nómico, pero en este caso no hay ninguna norma que esté obligando a esa protección.

Por eso hablábamos de esa anomalía, insisto en que mal utilizada o probablemente 
mal elegida, la palabra. Por tanto, ahí no podemos decir más que estamos contentos de 
que se nos haya entendido; por lo menos se nos ha entendido.

Respecto a la pregunta directa de qué se necesita para mejorar la supervisión, pues 
yo contestaré..., un poco la experiencia del Banco Central Europeo. El Banco Central 
Europeo y todo el mecanismo de supervisión, el mecanismo único de supervisión que 
se ha desarrollado en la unión bancaria, pues, de entrada, lo que está creciendo es en re-
cursos humanos; en recursos humanos, en medios técnicos, en conocimiento para me-
jorar las labores de supervisión, para conocer mejor las entidades. Y, en ese sentido, a 
lo mejor lo que falta también es información: dentro de esas modificaciones legislativas, 
mucha más información, que es lo que está haciendo la banca. Mucha más información, 
se está trasladando al Banco Central Europeo, y, en el caso de la unión bancaria, de una 
forma mucho más estandarizada que como se estaba haciendo hasta ahora.

Y otro elemento –del que probablemente también ustedes sean conscientes– es que 
se le están exigiendo a la banca recursos propios, incrementar los recursos propios, por-
que la actividad de gestión de riesgos es una actividad que tiene riesgo, y eso no es 
malo. Precisamente la banca, y, en este sentido, yo hablo también de las secciones de 
crédito..., es intermediación financiera. Son banca, por lo que están haciendo –son ban-
ca–; aunque esté limitada a los socios, están haciendo una actividad bancaria, y esa acti-
vidad bancaria es gestionar riesgos. Y es fundamental, son las empresas de la economía 
que necesitamos, especializadas en la gestión de riesgos.

Nosotros no sabemos..., si alguno de ustedes me pide dinero, yo no sé evaluar su ca-
lidad crediticia –no sé. Y si yo me atreviera a prestarles, yo no sé si voy a necesitar ma-
ñana los fondos que les he prestado; eso es riesgo de liquidez. Y si suben los tipos..., a lo 
mejor se lo he prestado a un tipo, suben los tipos y entonces estoy perdiendo. Para eso 
existe la banca, en general, incluyendo las secciones de crédito.

Bueno, todo eso es fundamental, pero todo eso es una actividad que, en algún mo-
mento, por causas individuales o por causas colectivas, puede generar un problema. 
¿Y qué se le está pidiendo a la banca? Que aumente la capacidad de asumir pérdidas. 
Por tanto, los niveles de capital, que ahora mismo están situados en términos del 10 por 
ciento u 11 por ciento sobre una cosa que se llama «activos ponderados por riesgo», 
pues, pueden llegar a niveles del 20 por ciento. Probablemente los veamos, dentro de 
unos años, en niveles del 20 por ciento. El Fondo Monetario Internacional a principios 
de año presentó un documento en el que hizo un repaso de la historia de las crisis ban-
carias y dijo cuál sería el nivel de capital necesario para que no hubiera crisis bancarias, 
y lo situó entre el 18 y el 23 por ciento de eso que llamamos «activos ponderados por 
riesgo», muy lejos del nivel actual.

Por lo tanto, ¿adónde vamos? A que la banca, en general, tenga mucha más capa-
cidad de absorción de pérdidas. ¿Por qué? Porque las crisis existen, y porque hay que 
preservar a los consumidores. Y cuando decía «consumidores» quería decir a los socios 
que a lo mejor no son conscientes, pero a los socios colaboradores, a las familias, a los 
trabajadores y a los socios jubilados, que también tienen ahí sus aportaciones.

Otra contestación a una pregunta directa: futuro de las secciones de crédito. Insis-
to, hablo de banca –hablo de banca–; salvada la carencia de regulación de la que hemos 
hablado, voy a hablar de banca. El sector bancario en su conjunto está en un proceso de 
absoluta transformación. Por un lado, porque los tipos de interés –negativos, en algunos 
casos– hacen que esto no sea un buen negocio, y, si no es un buen negocio, no es nego-
cio. Esto no es un negocio ya, ¿eh?, en este momento no es negocio, pero pensemos que 
esto es una situación transitoria, que los tipos en algún momento se normalizarán, y, por 
tanto, los márgenes se podrán más o menos recuperar.

¿Por dónde está viajando el futuro del sector? Está en un proceso de transformación 
digital absoluto. Las reducciones de plantilla, las reducciones de oficinas que estamos 
viendo en las noticias de empresa constantemente, no solamente están pensando en que 
hay que compensar esa caída de los tipos de interés; están pensando en que dentro de 
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nada el consumidor de servicios financieros va a ser diferente –su forma de relacionarse 
con la banca va a ser a través de canales electrónicos–, en que los modelos de produc-
ción van a ser digitales...

Yo pongo un ejemplo de algo que es en lo que se está trabajando en este momento 
por muchas entidades, esas que se llaman fintech. Hace unos días una fintech llamada 
Aplázame presentaba su modelo de negocio. ¿Qué hace esta fintech? Pues, lo que hace 
es aplazar el pago doce meses en compras domésticas –una lavadora, una televisión...; 
doscientos, trescientos euros...–; lo aplaza, lo aplaza durante doce meses, para compras 
en internet. En una web determinada, alguien se mete, y al final acaba comprando.

¿Cómo hace el análisis de riesgo esta fintech? Pues, no pide información al clien-
te, no a través del DNI le hace un análisis de su capacidad...; no, simplemente utiliza 
como modelo de evaluación cómo ha navegado por la web, cuál es su patrón de nave-
gación por la web en donde ha comprado. Esto ¿qué significa? Un modelo de análisis 
del riesgo totalmente diferente, automático; eso es lo que hacen ahora los robots, en 
este caso, un robot scoring.

Bueno, pues, toda esa transformación digital está inundando la banca: modelos au-
tomáticos, modelos digitales, relaciones con el cliente de manera diferente... Claro, esto 
¿qué significa? Que, para poder desarrollar este tipo de tecnología, la escala es impor-
tante –la escala es importante. Por mucho que la economía digital es más barata –se ne-
cesita menos capital, se necesita menos mano de obra, se necesita menos en recursos–, 
se necesita más conocimiento. Entonces, claro, entidades... –ya no hablo de secciones 
de crédito–, entidades de volumen, de tamaño pequeño, pues, van a tener problemas en 
incorporar determinadas soluciones.

Entonces, ese es el futuro que nosotros estamos viendo. Por eso se habla tanto de 
concentración en los últimos meses. No tanto por un problema de solvencia o de mo-
rosidad o un problema de tipos de interés, sino que estamos en una absoluta revolución 
industrial. Estamos en la tercera revolución industrial, en la que internet, las tecnologías 
de las comunicaciones, los robots, el 3D, lo están absolutamente inundando todo.

Y, por último, respecto a los tribunales, pues, en todo lo que suene a banca..., en este 
momento los jueces fallan a favor –los jueces fallan a favor. Y muchas de las iniciativas 
que toma el Banco Central Europeo están siendo pensadas en que, ante una demanda, 
la banca va a salir perjudicada. Por tanto, a esa pregunta yo diría: si un socio reclamara, 
es muy posible –es muy posible– que se le diera la razón, como se les ha dado a muchos 
otros consumidores a los que no se les ha explicado bien qué eran las acciones que han 
comprado o las participaciones preferentes o las cláusulas suelo. Totalmente. Ahora, 
¿quién pagaría ese fallo a favor? (Pausa.) ¿Lo pagaría la propia entidad o, por deriva-
ción, iría...? (L’orador riu.)

César Cantalapiedra López

Bueno, yo creo que mi compañero ha respondido a buena parte de las preguntas. 
Hay algún comentario que se ha hecho sobre qué se está haciendo en otras comunida-
des. No hay un fondo en otras comunidades. Lo que se ha hecho en otras comunidades 
es aumentar el grado de exigencia informativa, haciendo cada vez más recurrente esa 
petición de información, de tal manera que en muchas ocasiones se ha desistido de se-
guir manteniendo la sección de crédito y se ha llegado a dar de baja, ¿eh?

En alguna comunidad autónoma, como en Extremadura, pues, existen apenas media 
docena, y se ha instado a que el negocio de intermediación financiera se ceda a entida-
des financieras supervisadas y reguladas. Eso se está haciendo también en Valencia, y 
en alguna que otra comunidad autónoma están muy lejos de estar en camino de solu-
cionar la problemática que existe. Por lo tanto, es algo que no está solucionado en todos 
los sitios, ¿no?

Nos preguntaba si pensábamos que iba a haber secciones de crédito dentro de diez 
años. Personalmente, creo que no. A medida que se aumentan el grado de exigen-
cia informativa y los requerimientos sobre entidades que están haciendo actividades 
para bancarias, pues, lógicamente, no hay recursos suficientes para pagar esa profe-
sionalización del sector.

Lo comentaba al principio, en el negocio de intermediación financiera los márgenes 
se están limitando mucho, y esa accesibilidad..., ese fallo de mercado que pudiera exis-
tir en otros momentos, de cómo llega el crédito a determinadas comarcas, cada vez es 
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menos necesario. La presión del sector por conseguir crédito... Venimos de períodos en 
donde era difícil y había que apoyar el crédito, pero ahora el sector está llegando a em-
presas que hasta ahora estaban rechazando la financiación, ¿no? Cualquier empresa me-
diana con una historia crediticia, pues, relevante, es difícil que ahora mismo no pueda 
acceder a crédito. La propia transformación del sector hacia la tecnología hace que tam-
bién a las comarcas y a las zonas rurales llegue esa intermediación financiera a través 
de entidades reguladas y supervisadas, ¿no?

Entonces, desde nuestro..., vamos, desde mi punto de vista particular, yo creo que 
las secciones de crédito no van a existir dentro de diez años, y, si existen, serán muy po-
cas, ¿eh? Y la tendencia en donde se tiene esta problemática es a instar a que se traslade 
el negocio interno y la acción financiera a entidades que quieran operar en esos territo-
rios, pero desde el punto de vista de protección del consumidor necesaria, que en estos 
momentos no lo tiene, y donde el grado de transparencia no es suficiente.

Cuando hablamos de herramientas insuficientes por parte de la Generalitat, nosotros 
creemos que están poniendo medios mayores que en otros ámbitos, y digamos que aquí 
existe un mayor número de secciones de crédito, pero lo que no tiene es la capacidad 
coercitiva para llegar a que se cumplan las instancias informativas, etcétera, tal y como 
viene recogido, e incluso llegar a cerrar la sección de crédito si no se cumple la normati-
va en los plazos adecuados, y creemos que ahí se debería reforzar.

Comentaba antes nuestro compañero de comparecencia, Antoni Millet, que uno de los 
elementos que probablemente habría que reforzar es limitar la actividad a concentrar el 
riesgo de las secciones de crédito, pues, en determinados riesgos, y eso va contra la propia 
naturaleza de la sección de crédito, ¿eh?, pero es la forma de reducir el riesgo que están 
asumiendo los socios. A nosotros nos parece que es una lógica, que se limite esa concen-
tración que hay en inmovilizado, esa concentración en actividades propias de la coopera-
tiva, y, si nos lo preguntan, coincidiremos en esa recomendación, pero al final va contra 
la lógica de por qué existe esa sección de crédito. Por lo tanto, en el medio y largo plazos, 
entendemos que es una actividad..., será anómala o no, pero tendente a extinguirse, ¿no?

El president

Gracias. És el torn del senyor Millet.

Antoni Millet

Bé, jo tinc poc per afegir. El primer, donar les gràcies a tots els compareixents, 
perquè veig que els han resultat d’interès, les compareixences d’aquesta tarda, i això 
sempre satisfà, eh?

Respecte al tema del futur de les seccions de crèdit, m’alineo amb els companys 
de compareixença, però no..., o sigui, traient-hi una mica de dramatisme. Jo crec que 
en aquest moment sí que és important que a les seccions de crèdit se’ls exigeixi..., o 
sigui, que la Llei 6/1998 tingui una revisió més enllà de la constitució del fons, que 
està en la bona línia, per introduir-hi algunes mesures amb relació al tema del risc, al 
tema de l’acreditació dels professionals que hi treballen i tal.

Sí que penso que en el futur acabaran, d’una manera o altra, transformades..., o dei-
xaran d’existir o acabaran transformades, en tot cas, en cooperatives de crèdit del sector 
agrari, però amb una dimensió..., perquè sí que estic d’acord que la mida sí que importa, 
en aquest negoci, i cada vegada més, tot i que si anem... Com ja he dit, jo vinc a expli-
car-vos-ho des l’experiència que hem viscut –molt trista– de les caixes d’estalvi: home, 
només en queden dues, a Espanya, la d’Ontinyent i la de Pollença, que em sembla que 
tenen una oficina cada una, o sea, más chiquitas no pueden ser.

Per què han aguantat? Bé, perquè s’havien gestionat bé i no havien sortit del seu 
objectiu fundacional, eh? Per tant, en tant que les seccions de crèdit de les cooperati-
ves agràries es mantinguin en el seu objectiu, en el seu àmbit, és clar, tindran un mer-
cat cada vegada més estret que les obligarà a guanyar dimensió associant-se, creant 
una cooperativa entre uns quants –a l’estil de Guissona–, transformant-se en entitats 
de crèdit; o sigui, no podran seguir amb el model actual, d’aquí a uns quants anys. 
Però ara, en aquest moment, sent pràctics, crec que el que seria bo ja és ajudar-les a 
caminar cap aquí regulant el tema de les seccions de crèdit en la línia de la regulació 
present i futura de les entitats de crèdit.
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I, home, crec que també presten un servei que sí que, malgrat les noves... A mi, com 
sóc gran, això de les noves tecnologies m’atabala una mica –ja tinc els joves de la famí-
lia, que hi entenen molt–, però sí que penso que, en l’evolució del sistema financer, per 
exemple, espanyol, s’ha perdut la banca de proximitat i s’ha augmentat l’exclusió finan-
cera. Potser ha de ser així i no hi ha remei, eh?, però aquest també és un punt per refle-
xionar-hi. Internet arriba a tot arreu, però fins a cert punt.

Res més. Moltes gràcies.

El president

Gràcies, senyor Millet.
Per tant, aquí acabaríem les compareixences, amb aquestes últimes. Gràcies per 

la disponibilitat al senyor Millet. Gracias por su disponibilidad, señor Cantalapiedra 
y señor Sánchez.

Compareixença en comissió d’una representació de l’Associació de 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya amb relació al Projecte de 
llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives (decaiguda)

353-00163/11

Els diputats saben que, per a la resta de punts que quedaven..., només el tretzè, dels 
Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, que van declinar comparèixer perquè ja 
es sentien representats amb les diferents compareixences que hi havien avui aquí.

Compareixences en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de 
dret mercantil de la Universitat Pompeu Fabra, i de Miquel Trias Sagnier, 
catedràtic de dret mercantil d’Esade - Universitat Ramon Llull, 
relatives al Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, 
del 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives (canvi de tramitació)

353-00166/11 i 353-00167/11

I les compareixences del senyor Farrando Miguel i del senyor Trias Sagnier, a qui 
no els encaixava per agenda..., tenen fins al dia 2 de novembre per fer les aportacions, 
i aquestes es faran arribar als grups parlamentaris. Saben que el 2 de novembre co-
mençarà el termini d’esmenes, i, per tant, pot començar ja la seva feina, la ponència, 
en termes de prendre finalment la decisió encertada.

Gràcies, a tots, per l’assistència.
I aixequem la sessió.

La sessió s’aixeca a un quart de sis de la tarda i quatre minuts.
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