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MARTINEZ SERRANO, ANA ISABEL

MOCIÓ QUE PRESENTA EL/ELS GRUP/S MUNICIPAL/S PSC AL/A LA PLE MUNICIPAL DEL DIA 18/02/2022 REFERENT
A LA DEFENSA DE LA INCLUSIÓ FINANCERA I BANCÀRIA DE LA GENT GRAN DE REUS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquesta moció treballa els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) marcats per l’ONU:
Núm. 10/ Reducció de les desigualtats: Reduir la desigualtat entre i dins dels països
Núm. 11/ Ciutats inclusives: Les ciutats han de garantir, entre altres, els serveis bàsics.
Entre setembre del 2020 i setembre del 2021 els bancs van abaixar la persiana de gairebé set oficines per dia a l’
Estat, situant el nombre total d’oficines en 20.421, un 10,86% menys que a finals de setembre del 2020. Per tant,
es van tancar 2.488 oficines en un any. Això suposa un descens del 55,72% respecte al màxim històric de 46.118
sucursals obertes al setembre del 2008 i amb aquests tancaments s’ha arribat a nivells d’implantació del 1977. Pel
que fa el tancament d'oficines per comunitats autònomes: Catalunya, és la segona comunitat (la primera Castella
i Lleó) on es va registrar una caiguda més gran en comparació amb les dades del setembre del 2020, en
experimentar un descens del 15,53%.
Els bancs s’han convertit en un servei necessari i essencial pel nostre dia a dia. Necessitem un número de compte
per cobrar la nòmina, la pensió o l’atur, per pagar els rebuts de la llum o l’aigua, per adquirir un habitatge, etc. La
seva atenció, per tant, hauria de correspondre a aquesta necessitat, però la realitat és que el tancament d’
oficines, juntament amb la reducció de personal, fan que el servei empitjori i que s’estableixin franges per a l’
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atenció personal que en moltes ocasions arriben tant sols fins a les 11 h.
Aquest desmantellament de la xarxa bancària està provocant que un fet quotidià com anar al caixer automàtic
per treure diners o fer un ingrés resulti cada vegada més complicat. Però sobretot en la gent gran, que vol i
necessita disposar d’efectiu per fer les seves compres quotidianes. Per això hem de fer front a la denominada
exclusió financera i bancària, que no sols és de caire presencial, sinó també digital: un 35% de les persones
majors de 74 anys no s’ha connectat mai a Internet i per tant no ha fet mai gestions de banca online o consulta de
saldos amb apps bancàries. A més, la bretxa digital s’accentua a partir dels 65 anys i a Reus hi ha gairebé 20.000
ciutadans en aquesta franja d’edat. Per tant, estem parlant que molts d’aquests 20.000 reusencs i reusenques
han de desplaçar-se diversos quilòmetres per arribar a un caixer, com és el cas del veïnat del barri Juroca, on
recentment ha tancat una oficina, o del barri Montserrat, on s’han de recórrer mes de tres quilòmetres per
arribar a l’oficina més propera, a la plaça Prim, com és el cas també dels barris Immaculada, Sol i Vista o Pelai
entre molts altres.
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Actualment, amb el pretext del canvi d’usos de part de la població respecte els productes bancaris s’estan
retallant serveis i atenció, i imposant altes comissions a aquelles persones que no es desenvolupen
adequadament en l’entorn digital i han de fer els tràmits presencialment. S’ha imposat per tant un sistema que
exclou a aquelles persones que no tenen capacitat per fer servir les noves tecnologies, fet que afecta
especialment a la gent gran.
És imprescindible mantenir per una qüestió essencial d’equitat i distribució territorial i de barri, una xarxa
suficient de caixers a tot el municipi, per garantir la normativa que regula el dret d’accés als serveis bancaris, i que
la desertització bancària no agreugi les conseqüències de la bretxa digital que sobretot afecta a les persones
grans.
A la Nova Agenda del Consumidor desenvolupada en el Reial Decret Llei 1/2021 del 19 de gener, de protecció dels
consumidors i usuaris front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, subratlla la necessitat d’abordar les
necessitats específiques de consumidors que, per les seves característiques o circumstàncies, requereixin una
major protecció per a garantir la presa de decisions en les relacions concretes de consum atenent als seus
interessos. Entre aquestes necessitats i relacions es destaquen les següents: la necessitat de garantir tant
l’assequibilitat dels productes, béns i serveis, com la disponibilitat d’una informació clara, accessible i fàcil de
gestionar; l’adopció d’un enfocament just i no discriminatori en la transformació digital.
El Govern de l’Estat ha donat un mes de termini (des del passat 20 de gener) per tal que el sector bancari revisi la
seva estratègia per garantir la inclusió financera de la gent gran i oferir noves solucions per avançar al màxim cap
a aquest objectiu segons el 'Protocol Estratègic per Reforçar el Compromís Social i Sostenible de la Banca' aprovat
el juliol del 2021.

PRESENTA EL/LA SEGÜENT MOCIÓ O PROPOSTA DE DECLARACIÓ
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Socialista de Reus proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Traslladar a les entitats bancàries que puguin contractar amb l’Ajuntament la instal•lació de caixers
automàtics de retirada d’efectiu de forma accessible i segura per a la ciutadania (i en especial per a la gent gran)
en edificis o espais municipals (preferentment, centres cívics o casals de la gent gran), especialment en els barris
on es detecti una mancança considerable d’aquests dispositius. Aquesta mesura, emparada per la Llei 33/2003 de
patrimoni de les Administracions Públiques, podria ser implantada després d’un estudi que detectés aquelles
zones del municipi on actualment hi ha una manca més accentuada d’aquests dispositius.
Segon. Seguir l’exemple de l’Ajuntament del Vendrell i imposar sancions als bancs amb un impost de 10.000
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euros per l’ús de la via pública en cas que no s’atengui presencialment en bona part de l’horari d’oficina.
Tercer.- Instar a l’Ajuntament que en els plecs de clàusules per a la licitació i contractació amb entitats bancàries,
s’introdueixin mesures de bonificació contractual com poden ser les dades i ratios d’atenció a les persones
presencialment i densitat de caixers automàtics que disposin al municipi.
Quart.- Instar al conjunt de les entitats bancàries i financeres que operen al municipi, a reforçar els recursos
d’atenció al client, per tal d’oferir un servei adequat durant tot l’horari en especial atenció a les persones grans
que no poden fer els seus tràmits o gestions on-line, en compliment del Reial Decret Llei 1/2021 de protecció dels
consumidors i usuaris front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica.
Cinquè.- Traslladar aquests acords a les associacions de Gent Gran de Reus, a la Plataforma de Pensionistes, a la
Federació d’Associacions de Veïns de Reus i a les associacions de Veïns i Veïnes, a la Conselleria d’Economia i
Hisenda de la Generalitat, al Ministeri d’Afers Econòmics i Transformació Digital, i a totes les entitats bancàries
que operen amb oficina pròpia a Reus.

ACOMPANYO LA SOL.LICITUD AMB LA DOCUMENTACIÓ SEGÜENT:
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X

Mocio_Mocio_bancs_pdf.pdf

DOCUMENTACIÓ DE LA PERSONA INTERESSADA SUSCEPTIBLE DE SER CONSULTADA
TELEMÀTICAMENT A ALTRES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES (D'ACORD AMB EL QUE DISPOSA
L'ARTICLE 28.2 DE LA LLEI 39/2015):
Marqui la casella «SÍ» si desitja autoritzar i consentir que AJUNTAMENT DE REUS realitzi la consulta dels
documents. En cas que marqui «NO» vostè s'està oposant a la consulta i haurà d'adjuntar la documentació.
SI

X

NO

Document identificatiu

INFORMACIÓ DE AJUNTAMENT DE REUS A LA PERSONA INTERESSADA.
1. L'accés a les notificacions i comunicacions es practicarà a la seu electrònica de l'Ajuntament de Reus
(www.reus.cat), segons el que estableix el Reglament de notificacions i comunicacions per mitjans electrònics de
l'Ajuntament de Reus. La persona interessada rebrà l'avís de dipòsit a través d'un SMS al mòbil o un missatge al
correu electrònic. La notificació estarà disponible durant 10 dies naturals, passats els quals, si no s'hi ha accedit,
es considerarà rebutjada, la notificació es tindrà per efectuada i el procediment continuarà (art. 43 de la Llei
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques)
2. Es tramiten les mocions, les propostes de resolució, les esmenes, els precs o les preguntes per a ser
incorporades a l'ordre del dia de la propera sessió del Ple o de la Junta de Portaveus. Si la pregunta es formula
per escrit vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió del Ple, s'ha de contestar en el
decurs d'aquesta, llevat que el destinatari de la pregunta en demani l'ajornament per a la sessió següent. Les
preguntes a respondre per escrit han d'ésser contestades en el termini màxim .
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PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
De conformitat amb l'establert al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 , us informem que les dades
personals proporcionades són confidencials i formen part dels tractaments titularitat de Ajuntament de Reus.
En aplicació del principi de transparència, el Registre d'activitats de tractament (RAT) està publicat al Portal de
Transparència de Ajuntament de Reus. https://transparencia.reus.cat
Responsable
Ajuntament de Reus
Finalitat
Legitimitat

Destinataris
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Drets

Informació addicional

X

La gestió o tramitació de la Mocions i propostes de declaració al Ple Municipal o a la
Junta de portaveus
El tractament de dades personals es realitzarà en compliment d'una obligació legal, per
raons d'interès públic, en execució d'un contracte, en exercici d'un interès legítim i en els
casos que consti el consentiment de la persona interessada. En tot cas, AJUNTAMENT DE
REUS està facultat per a comprovar l'exactitud de les dades aportades per l’interessat/da
Es preveu la cessió de dades personals als ens municipals per a l'exercici de les seves
competències, a altres organismes en els supòsits establerts legalment i en els casos
que consti el consentiment previ de la persona interessada.
En relació amb les seves dades personals, pot exercir els drets d'accés, rectificació,
supressió, oposició, portabilitat i limitació, mitjançant la presentació d'una sol·licitud a
l'Oficina d'Atenció al Ciutadà o a través del tràmit telemàtic disponible a la seu
electrònica de l'Ajuntament.
Per qualsevol consulta relacionada amb la protecció de dades personals podeu enviar
un correu electrònic a: dpd.ajuntament@reus.cat
Podeu consultar informació addicional a la pàgina web: https://serveis.reus.cat/rgpd/

La persona interessada o qui la representi es responsabilitza de la veracitat de les dades i dels documents
aportats.
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