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Qualitat dels serveis i protecció dels treballadors del sector bancari.
Contingut de la iniciativa :
Durant els darrers anys els municipis, sobretot aquells més petits i de l'àmbit més rural, han anat
perdent multitud de serveis que han contribuït a crear una sensació d'aïllament o abandonament
entre els habitants de les petites localitats en comparació amb aquells que resideixen als nuclis
urbans. Molts poden pensar que aquest és un fenomen més típic del que anomenen l'Espanya
buidada, però malauradament també s'està donant a territoris com el nostre, en què els serveis
públics cada vegada més es traslladen a l'àmbit urbà i abandonen el rural.
Segons l'informe de 2020 del Banc d'Espanya, el 59% dels municipis rurals no disposen ja d'una
sucursal bancària, 11 punts percentuals per davall de fa dotze anys, quan era el 48% que no
disposava d'aquest servei. Això provoca una situació d'exclusió financera que s'agreuja cada cop
més amb la reestructuració d'oficines bancàries.
Aquesta pèrdua de serveis, no sols afecta l'àmbit públic, sinó que també s'ha vist reflectida en
aquells serveis que han de prestar entitats de caràcter privat. Aquí el sector bancari és un clar
exponent d'aquesta pèrdua de serveis per part dels ciutadans. La crisi econòmica passada i
l'actual, l'enorme reestructuració del sector que ha motivat el tancament o fusió de nombroses
entitats ens va deixant un degoteig de notícies sobre el tancament de sucursals bancàries, que
moltes vegades també suposen el tancament dels caixers automàtics, de manera que municipis i
nuclis de població queden totalment desproveïts d'aquest servei, que en aquest moment i amb les
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cada vegada més nombroses normes sobre pagament i efectiu, podríem denominar com a servei
públic i bàsic per a la nostra població.

El tancament d'entitats té un efecte enorme en qualsevol municipi, i la recent fusió de «Bankia» i
«CaixaBank», fa que sonin totes les alarmes, ja que pot provocar l'efecte de la desaparició de
l'habitualment única oficina bancària a un poble o nucli de població genera importants problemes
per al conjunt de la seva població. Això és especialment greu entre els més majors que
comproven com operacions que són quotidianes en el nostre dia a dia, com treure doblers en
efectiu, pagar rebuts, o fer qualsevol mena de transferència, es poden convertir en una vertadera
odissea, obligant els mateixos a desplaçar-se a altres municipis propers, per a poder realitzar
gestos abans tan senzills.
A això li hem d'unir el fet que, a pesar dels grans avanços en matèria de banca electrònica que
hem experimentat en els últims anys, molts col·lectius vulnerables, entre els que també està la
gent gran, no es troben familiaritzats amb l'ús de les noves tecnologies per a poder accedir a
serveis de banca des dels seus domicilis. Això no és més que una conseqüència de la bretxa
digital existent a la nostra societat.
La lluita por la promoció de les condicions d'igualtat en la prestació de serveis de caràcter financer
i bancari s'ha d'afrontar, pel conjunt de les administracions públiques afectades, i a través de la
col·laboració publicoprivada. I pensam, que s'ha d'afrontar des de la declaració dels serveis
financers com va serveis públics, evitant així l'exclusió financera.
Un exemple de la necessitat d'aquest servei l'hem tengut amb la recent declaració de l'estat
d'alarma, on el Real Decret 463/2020, de 14 de març, al seu article 7.1.f) va contemplar com una
de les vuit excepcions al confinament el desplaçament als caixers o a les sucursals bancàries. Els
serveis bancaris s'han considerat un servei públic.
Durant l'any 2019 els beneficis de la banca varen caure un 24% en comparació amb els que va
obtenir l'any 2018. Això vol dir que en comptes d'obtenir beneficis per import de 15.140 milions
d'euros, el sector en va guanyar 12.250 milions.
Els interessos de la banca s'han incrementat un 3,8%. Les comissions han baixat un 0,1% i, tot i
això, han suposat uns 9.797 milions d'euros. Tot i això, el sector bancari anuncia pèrdues, la qual
cosa vol dir que ha obtingut menys marge de beneficis, però tècnicament, no és cap pèrdua. A la
intenció de maximitzar beneficis està procedint al tancament de sucursals, reduint l'horari
d'atenció al públic i plantejant diferents propostes d'ERO. S'estan perdent centenars de llocs de
feina.
La banca cerca nous sistemes per incrementar els seus guanys: incrementar el cost de les
comissions, alhora que redueix l'assessoria i els serveis presencials, alhora que tanca sucursals.
Aquest fet perjudica de manera molt greu a les persones que estan més afectades per la bretxa
digital, especialment la gent gran.
La digitalització és el present i és el futur, tot i que moltes persones no tenen les competències ni
les eines per sumar-s'hi. És qüestió de temps i recursos que aquesta situació pugui resoldre's, tot i
que no serà a curt termini. Tot plegat, per tant, ocasiona greus dificultats a la gent gran, un sector
que està quedant al marge de la digitalització.
La Nova Agenda Europea del Consumidor fa un especial esment a la vulnerabilitat financera de la
Unió Europea a causa de la pandèmia. El document recorda que els drets dels usuaris bancaris
vulnerables han de ser objecte d'especial protecció per part de les entitats. En aquest sentit, el
Reial decret-llei 1/2021, de 19 de gener, de protecció dels consumidors i usuaris enfront de
situacions de vulnerabilitat social i econòmica apunta mesures específiques per oferir una major
protecció davant abusos i fraus a col·lectius com són la gent gran, menors, persones amb un baix
nivell de digitalització, discapacitat funcional, intel·lectual, cognitiva o sensorial.
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Segons algunes associacions de consumidors i usuaris, encara s'estan fomentant pràctiques
financeres d'alt risc entre clients sense determinades competències. Són productes que poden
tenir beneficis, però també moltes pèrdues de les quals no són informats degudament. En
aquestes situacions, se'ls ofereixen productes o dipòsits, però els usuaris en desconeixen per
complet el seu funcionament. En altres ocasions, se'ls anima a invertir en borsa, o signen
contractes que contenen una «lletra petita» que els obliga a despeses addicionals no previstes.

Aquestes entitats afirmen que el perfil més vulnerable són les persones grans que, pel seu
desconeixement i perquè han dipositat tota la confiança en la seva entitat després de dècades
d'operar amb ella, arriben a la seva jubilació amb uns estalvis, tota una vida dedicada al treball, i
són adreçats a productes per part de pràctiques de venda sense escrúpols. Tot i que la Comissió
Nacional de Valors ja ha advertit que la venda entre perfils de població inadequats s'ha de
sotmetre a regles diferents, és necessari seguir revisant les pràctiques desenvolupades per
determinades entitats bancàries per tal que la informació que aporten sigui 100% fiable.
Per tot això, el Grup Parlamentari Socialista i el Grup Parlamentari MÉS per Mallorca
presenten la següent PROPOSICIÓ NO DE LLEI
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a declarar els serveis de
caràcter financer i bancari com a Servei Públic.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a regular l'obligatorietat, per
part de les entitats bancàries, de reforçar els recursos per a poder oferir un servei
adequat, durant tot el seu horari d'oficina, per a cobrir les necessitats dels usuaris,
especialment la gent gran i altres col·lectius afectats per la bretxa digital. També hauran
de garantir la presència d'almanco una oficina o agent bancari (fixes o mòbils) a tots els
pobles i barriades més allunyades dels centres urbans de les Illes Balears.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a regular el preu màxim de
les comissions cobrades als usuaris com a prestació de servei públic, i que no es
permeti fixar el cobrament de comissions de «manteniment» a les persones que
perceben una pensió per jubilació, incapacitat o qualsevol altra tipologia com a únic
ingrés.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a promoure la
signatura de convenis amb els ajuntaments per a afavorir la inclusió dels col·lectius
més vulnerables, entre ells la gent gran, en l'ús de les noves tecnologies bancàries com
l'ús dels caixers o la banca electrònica.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a què obligui les entitats
bancàries a donar una informació adequada, legal i transparent sobre els serveis i
productes que ofereixin als seus usuaris, amb un especial esment i adaptacions
precises adreçades a la gent gran o altres col·lectius amb dificultats.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a què obligui les entitats
bancàries a centrar els seus esforços a oferir serveis de qualitat per atendre les
diferents necessitats de la ciutadania i poder així donar resposta a cada usuària o
usuari, amb especial atenció a col·lectius de gent gran i altres persones amb dificultats
especials.
El Parlament de les Illes Balears insta el Govern d'Espanya a què promogui les accions
i intervencions oportunes per tal que les entitats financeres mantenguin els llocs de
feina actualment amenaçats per diferents propostes d'ERO a tot el conjunt de l'Estat
espanyol.
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Assabentament grup,

Joan FERRER I RIPOLL

Miquel ENSENYAT I RIUTORT
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