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MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DAVANT EL PLE DE 

L’AJUNTAMENT SOBRE LA MANCA DE SERVEIS BANCARIS 

 

Exposició de motius 

 

Durant els darrers anys a molts municipis, sobretot en 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 de zones més aïllades. Aquest és un cas molt típic al municipi de Santa 

Eulària, a zones que per la seva afluència turística durant els mesos d’estiu, és veuen 

totalment aïllades de certs serveis durant els mesos d’hivern quan deixia d’existir aquest flux 

turístic. 

 

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 

nombres 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 pobles i nuclis de població queden totalment desbastits d’aquest servei, que en 

aquest moment i amb les 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 Caixa Bank, 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 i que genera 

importants problemes per al conjunt de la seva població, especialment entre els més majors, 

que comproven com operacions que són quotidianes en el nostre dia a dia, com treure sous  

en efectiu, pagar rebuts, o fer qualsevol tipus de transferència, es poden convertir en una 
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vertadera odissea, obligant els mateixos a desplaçar-se a altres punts, per a poder realitzar 

gestos abans tan senzills. 

 

A això li hem d’afegir 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 quals 

també està la gent gran que no es troben familiaritzades amb l’ús de les noves tecnologies 

per poder accedir a serveis de banca des dels seus domicilis, això no és més que una 

conseqüència de la bretxa digital existent ala nostra societat. 

 

La lluita per 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 públic-privada. I pensem, que s’ha d’afrontar des de la declaració 

dels serveis financers com a 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, del 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. 

 

Per tot l’abans exposat, el grup municipal socialista presenta per a la seva aprovació 

del Ple de la corporació, les següents propostes d’acord:  

 

1. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern d’Espanya a declarar els serveis 

de caràcter financer i bancari com a servei públic. 

2. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern d’Espanya a regular l’obligatorietat 

que, almanco les xarxes de caixers automàtics principals i/o entitats bancàries estiguin 

presentes a tots els municipis i els seus pobles i zones amb més població permanent, 

facilitant així l’accessibilitat dels serveis financers per assolir un major grau d’inclusió 

financera entre àrees geogràfiques i entre els col·lectius que ho requereixin, possibilitant 

l’accés de tota la població a aquest servei bàsic i afavorint una oferta diversa. 
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3. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern d’Espanya a regular el preu màxim 

de les comissions cobrades als usuaris com a prestació de servei públic 

4. L’ajuntament de Santa Eulària des Riu, insta al Govern de les Illes Balears a promoure la 

firma de convenis amb els ajuntaments, i especialment amb aquest Ajuntament, 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. 

 

 

Santa Eulària des Riu, 16 de novembre de 2020 

 

 

 

Vicente Torres Ferrer 

Portaveu grup PSOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sra. Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu 


