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Títol de la iniciativa :
Una solució per als estalviadors afectats per el cas de Fórum Filatélico, S.A., Afinsa Bienes
Tangibles, S.A. y Arte y Naturaleza Gespart, S.L

Contingut de la iniciativa :

Han passat quasi vuit anys des de la intervenció judicial de les empreses Fórum Filatélico, Afinsa,
i de l’empresa Arte y Naturaleza, situació que va afectar i va fer perdre els seus estalvis a 477.351
famílies, en la seva majoria petits estalviadors, dels quals 3000 són de les Illes Balears.

Els darrers anys, altres comunitats com la d’Aragó, el País Valencià, Múrcia, Galícia o Cèuta han
aprovat, per unanimitat de tots els grups polítics, les proposicions no de llei que, com la que ara
s’exposa. El Parlament de les Illes Balears hauria de mostrar el seu suport a una solució efectiva
per als afectats de les Illes Balears i de tot l’Estat.

Quasi vuit anys després, el procediment de liquidació concursal es troba paralitzat en la pràctica,
sent ineficaç davant un macroprocés d’aquestes dimensions, així com en una conjuntura
econòmica desfavorable com l’actual. Darrera tot això hi ha 470.000 persones esperant justícia,
de les quals ja n’han mort un nombre important donada la seva avançada edat. És urgent que
l’Estat, com a ens permanent, aprovi quan abans millor una solució per aquest greu problema
social.

Les dades avui, completament constatades per les administracions concursals sobre les famílies
que han perdut els seus estalvi i el tipus de productes que aquestes empreses comercialitzaven,
demostren el caràcter popular dels mateixos i la seva pertinença a estrats socials, en la seva
majoria, humils.

El paper i responsabilitat de l’Estat és central en la recerca d’una solució. Per això, és urgent
resoldre el problema d’una manera beneficiosa per a la ciutadania i per a la dignitat i credibilitat de
l’Estat de Dret.
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Des de la “Plataforma Unitaria Solución Fórum – Afinsa” formada per ADICAE (Asociación de
Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros) i per la Federació de Clients d’Afinsa i Fórum Filatélico i
que, en el seu conjunt, agrupa i defensa a més del 50% de les famílies afectades, s’ha fet una
proposta consistent en que el Ministeri d’Economia i Competitivitat, a través del Institut de Crèdit
Oficial (ICO), dirigeixi als consumidors i usuaris una oferta d’adquisició, per un determinat
percentatge dels seu valor nominal, de les quantitats reconegudes com a crèdit en els respectius
procediments concursals en curs de Fórum Filatélico S.A., Afensa Bienes Tangibles, S.A. i Arte y
Naturaleza Gespart, S.L. (Aquesta fórmula ja s’ha aplicat en altres casos com, per exemple, en el
de la cooperativa Promoción Social de Viviendas (PSV).)

Per això, el grup parlamentari MÉS presenta la següent

PROPOSICIÓ NO DE LLEI

El Parlament de les Illes Balears manifesta el seu suport i solidaritat amb els petits estalviadors
afectats pel cas de les empreses Fórum Filatélico S.A., Afinsa Bienes Tangibles S.A. i Arte i
Naturaleza Gespart S.L, i insten el Govern de l’Estat a:

1. La recerca d’una solució per a aquests petits estalviadors, que els permeti avançar en la major
brevetat possible cap a la finalització dels respectius procediments judicials.

2. Que valori detingudament i , si s’estima oportú, accepti i dugui a terme, la proposta plantejada
per la “Plataforma Unitaria Solución Fórum – Afinsa” per tal de cercar una solució als afectats,
consistent en que el Ministeri d’Economia i Competitivitat, a través del Institut de Crèdit Oficial
(ICO), dirigeixi a qui ostenta la condició de consumidors i usuaris una oferta d’adquisició de les
quantitats reconegudes com a crèdit en els respectius procediments concursals en curs.

Gabriel BARCELÓ I MILTA Miquel Àngel MAS I COLOM
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