A la Il·lustríssima Sra. Alcaldessa de l'Ajuntament de Sabadell
Els grans mitjans d'informació i persuasió (la majoria, propietat de la banca) insisteixen
que el sistema bancari juga un paper importantíssim i fonamental per a la supervivència
de l'economia pel que és necessari cuidar-lo i ajudar-lo en tot el possible. I bé que ho
tenen cura. Segons el Tribunal de Comptes, entre 2009 i 2020 se'ls han donat centenars
de milers de milions d'euros públics i el Banc Central Europeu (una institució pública) li
ha prestat milions d'euros a cabassos a interessos ridículament baixos.
L'anomenat "rescat" de les entitats financeres de les seves orgies especuladores, deixa
a les clares un tracte preferencial que ni de lluny han rebut comerciants, autònoms,
petites empreses i que han anat en un clar detriment de les arques públiques que ha vist
minvada la seva capacitat per equiparar el raquític estat del benestar espanyol als nivells
mitjans de la UE-15 i aquí, no es pot oblidar que l'escandalós maridatge entre grans
bancs i poder polític, és clau.
Donada la dinàmica de l'actual model econòmic, tendeix a la concentració de l'economia
en poques mans; atès que el sistema bancari entra en aquesta lògica neoliberal com
acrediten les fusions; atès que, hi ha consens en què es tracta d'un camí que condueix
irremissiblement cap a un model social on el poder econòmic marca el full de ruta de la
societat en detriment de el poder polític que hauria de ser el genuí reflex de la sobirania
popular.
Atès que es tracta d'una situació que reforça el incompressible que resulta que una cosa
tan determinant per a la vida de la immensa majoria de la població es deixi en mans
privades l'interès és el benefici i no l'interès general, el que ve a reforçar la justesa i la
imperiosa necessitat d'una banca pública i un control estricte, eficient i eficaç dels bancs
privats per evitar que facin el que vulguin com estan fent, conduint a el món, a un
desordre econòmic evident.
Atès que aquesta situació desfavorable per a les classes populars i la ciutadania en
general va tenir un punt d'inflexió amb la crisi econòmica de l'any 2008 i ara amb la
pandèmia de la CODIV19 s'ha vist especialment agreujada.
Atès que, en aquest context, les entitats bancàries estan tancant més de 4.000 sucursals
per tot arreu el que suposa en primer lloc la desaparició de desenes de milers de llocs
de treball mitjançant acomiadaments més o menys encoberts i acords (en no pocs casos
forçats per la situació), el que implica no tan sols que les arques públiques deixen de
percebre ingressos via seguretat social i tributària, sinó que arribat el moment, s'han de
fer càrrec dels subsidis i pensions que legalment corresponguin. Efectes col·laterals de
les decisions unilaterals d'un sector (la banca) que torna a deixar en entredit l'interès
general com a principi constitucional inspirador de les decisions polítiques i

econòmiques en un Estat Social i de Dret, principi que no només incumbeix a les
administracions públiques sinó a tots els agents econòmics de la societat.
Sent conscients que decretar les directrius que socialment corresponguin perquè les
decisions d'empreses privades com és el cas de les entitats bancàries. no atemptin
contra l'interès general, correspon a instàncies superiors com són els governs de
l'Espanya i de la Generalitat en funció dels seus propis àmbits de competència, els
ajuntaments, com a administració de proximitat, ni pot, ni ha de desentendre de les
decisions dutes a terme per entitats privades i menors encara quan provoquen greus
problemes als seus conciutadans/es i la ciutat com és el cas.
Així, el tancament gradual de sucursals bancàries per diferents punts de la ciutat (Can
Rull, Torreromeu, El Poblenou, Can Deu, ....), Incideix en la degradació de la vida als
barris que la pandèmia està provocant amb l'alentiment de l' activitat econòmica, insistir
en les més que suficients raons per oposar-nos.
Es tracta d'un servei essencial. Entenem que el tancament massiu de sucursals bancàries
pot equiparar a un atemptant contra un servei essencial (per tant, d'un dret) que tenim
la ciutadania i això és així perquè durant anys, se'ns ha anat obligant a mantenir
relacions amb les entitats bancaris per a realitzar bon part de les gestions de la nostra
vida quotidiana: cobrament de nòmines i pensions, pagament de rebuts i factures,
préstecs hipotecaris i personals, etc., convertint el servei com a imprescindible.
En l'actual situació de pandèmia, la decisió suposa un risc per a la salut. És una
contradicció i contravé les directrius sanitàries que indicia evitar la mobilitat i limitar les
concentracions de persones. Però amb el tancament d'oficines, s'està obligant a el
desplaçament de persones d'un barri a un altre per realitzar gestions bancàries ia més,
atès que en les sucursals obertes s'acumula persones de diferents barris, es produeix
una concentració que afavoreixen els contagis.
Amb els tancaments de sucursals bancàries es menysprea a la gent gran. Sabem que en
els nostres barris hi ha milers de persones grans i gent amb mobilitat reduïda per als que
el tancament de la sucursal bancària del seu barri i el desplaçament suposa un plus de
patiment, però és que, a més, es crea una situació que objectivament augmenta el reg
de robatori a la gent gran a l'haver de desplaçar-se d'un barri a un altre amb els diners
de la seva pensió a la butxaca (i això, els delinqüents ho saben).
Són tancaments que persegueixen obtenir més beneficis. De nou, l'interès general brilla
per la seva absència, no en tenen prou que de les arques públiques (els diners dels
impostos dels ciutadans) els hagin regalat més de 60 mil milions per rescatar-los de les
seves orgies financeres i especuladores. Són insaciables.
Per tot això proposem l'adopció dels següents acords:
1. Que l'Ajuntament (Equip de Govern) traslladi a les entitats bancàries que operen a la
ciutat, el nostre desacord amb les polítiques de tancaments de sucursals en general i en
particular a Sabadell perquè:

a) La decisió és un atemptant contra un servei essencial de el qual és impossible que
la ciutadania pugui prescindir, que cessin els tancaments de les oficines bancàries i
s'estableixi un pla per un pla per reobrir les que ja estan tancades o mentre tant
articular, allà on s'han tancat, els mitjans necessaris per a pal·liar la mobilitat i el
desplaçament de ciutadans/es per realitzar gestions bancàries.
b) La decisió és contrària als criteris de salut que, per la pandèmia, estan decretant les
autoritats sanitàries, atès que els tancaments de sucursals porten amb si una gran
mobilitat de persones entre barris i la concentració perillosa en les oficines a què
han d'acudir .
c) La decisió menysprea als milers de persones grans i amb mobilitat reduïda a
l'obligar-lo a fer uns desplaçaments evitables i objectivament augmenten el risc de
robatoris a la gent gran
2. Que, en les sucursals obertes, l'horari d'atenció efectiva per a la ciutadania sigui
durant tot el matí els dies feiners (a hores d'ara, hi ha massa casos en què l'atenció
personal tanca a les 11 del matí)
3. Instar les entitats bancàries a que apliquin estrictes mesures de seguretat que des
sanitat s'estan insistint en quant als caixers automàtics (ni disposen de desinfectants per
als usuaris, ni ningú neta després de ser usats per una persona)
3. Traslladar a Govern de la Generalitat nostre desacord amb les polítiques de
tancaments de sucursals bancàries i la manca d'alternatives davant el perjudici que la
decisió suposa per a la ciutadania, perquè dins de les seves competències actuï en
conseqüència en favor de la ciutadania.
4. Traslladar aquest acord a la Síndica de Greuges de Sabadell i al Síndic de Greuges de
el Catalunya, una que, en l'àmbit de les seves competències, tenint en compte el greu
perjudici que la decisió genera entre la ciutadania, duguin a terme les actuacions que
considerin oportunes a fi d'evitar aquests tancaments.
5. Traslladar aquest acord a tots els grups parlamentaris de Parlament de Catalunya
instant-los a que aquest problema sigui tractat on correspongui perquè s'adoptin
mesures tendents a evitar aquest greu problema que afecta centenars de milers de
persones de tot Catalunya.
5. Traslladar aquest acord a la Confederació de Federacions d'Associacions Veïnals de
Catalunya (CONFAVC)
6. Traslladar aquest acord a l'Organització de Consumidors i Usuaris (OCU)
No obstant això, el Ple resoldrà
Sabadell, 23 de gener de l'2021

