
MOCIÓ CONTRA LES COMISSIONS BANCÀRIES ABUSIVES IMPULSADA PER LA 

COMISSIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE MOLLET 

 

Entitats Bancàries del nostre país estan començanmt a fixar quotes abusives que 

denominen prestació de serveis que, amb poca ètica,   perjudica aquelles persones 

amb menys ingressos. 

Durant el 2008 gran part del sector bancari espanyol fou rescatat amb 65.000 milions 

d’euros. D’aquests, 42.000 milions d’euros van ser aportats per l’Estat i 23.000 milions 

d’euros del Fons de Garantia de Dipòsit, és a dir, amb l’aportació dels  impostos de la 

ciutadania van ser entregats a entitats 42.000 milions, que al final estan sent a fons 

perdut. 

Els bancs per agrair-nos tant generosa aportació de la ciutadania, fixen quotes abusives 

que denominen “prestació de serveis”, a totes aquelles persones que tinguin ingressos 

mensuals inferior a 600€ (pensionistes, assalariats/des, desocupats/des, subsidis, etc), 

és a dir a les persones més desfavorides i que a l’estar totes i tots obligats a percebre 

els seus ingressos per transferències bancàries, el banc tenen tot el control, per 

desenvolupar aquestes pràctiques poc ètiques i denunciables en un moment de crisi 

sanitària i social com l’actual que perjudica als i les més desfavorides atesa la 

insuficiència d’ingressos que perceben. 

Per això reclamem als banc que retirin aquestes quotes abusives i siguin més empàtics 

amb la ciutadania i sobretot amb les persones més vulnerables atès que ja hem 

aportat suficients diners als bancs amb els nostres impostos. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Mollet del Vallès que acordi: 

1.-Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat espanyol a que 

actuïn amb les normatives pertinents per acabar amb aquestes pràctiques abusives 

que perjudiquen a una immensa majoria de la ciutadania. 

2.Donar difusió a aquest acord traslladant-lo al Govern de la Generalitat, al Govern de 

l’Estat i a la Comissió de Jubilats i Pensionistes de Mollet 

 

Mollet del Vallès, 16 d’abril de 2021 

 


