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FINANCERA 

 

als seus clients, han tancat oficines i suprimit  serveis de caixers automàtics. 

, a bona 
part de la gent gran del nostre país. La dificultat de conèixer i saber utilitzar 
adequadament les noves tecnologies els allunya de la inclusió financera. 

e confiança i bon servei en un àmbit 

que cal facilitar el màxim possible el seu dia a dia. En aquest sentit, el fet que les 
entitats bancàries hagin reduït a la meitat el nú

desaparició del servei de caixer automàtic. 

de la gent gran. Tant en municipis i comarques amb poca densitat, com en zones 
més poblades, 
serveis financers cada vegada ha anat empitjorant. 

portat a 
 

Cal afegir, en el factor territorial, la situació de les diferents ruralitats del nostre 

comarques és sovint multi

tots ells són factors que incideixen negativament. I encara, a bona part del 
territori, la bretxa digital, no d
territorial a les noves tecnologies. 

Cal intervenir des de les administracions públiques per a revertir la situació 

administracions poden ajudar a pal·liar la situació. Però cal intervenir també des 

eis.  
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Tanmateix, cal exigir que els costos els assumeixin les pròpies entitats financeres 
que no han sabut o no han volgut interioritzar i prioritzar el factor humà i territorial 
en la seva gestió. 

nt en defensa dels 
serveis bancaris bàsics per a tothom.  

És per tot això, que Ajuntament de Maçanet de Cabrenys, 
proposa  

ACORDS 

Primer.- Maçanet de Cabrenys per la 

part del nostre territori. 

Segon.- Denunciar la gestió feta per part de les entitats financeres que, malgrat 
tenir beneficis i en alguns casos ajuts del sector públic, no han incorporat a la 
gestió de les seves entitats el dret a la inclusió financera tant de persones com 
de territoris. Aquesta exclusió és la conseqüència de prioritzar els resultats 
financers i obviar la responsabilitat social corporativa envers els seus clients i el 
territori on viuen.  

Tercer.- Instar les diferents institucions i administracions amb competències en 

per revertir la situació.  

Quart.- 
entitats financeres tant del Real  Decret Llei 1/2021de protecció dels consumidors 
i usuaris per fer front a situacions de vulnerabilitat social i econòmica, com del 
Protocol estratègic per a reforçar el compromís social i sostenible de la Banca 

especialment de manera presencial, ampliar els serveis de caixa i adaptar els 
serveis bancaris a les necessitats de la gent gran.  

Cinquè.- Donar suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat  que ha 
presentat una Proposició de Llei per a garantir el servei de caixer automàtic en 

com es descriu en el text  de  la proposta, a càrrec de les pròpies entitats 

de dotar les pròpies entitats. En cap cas, aquest servei bàsic ha 
amb diners públics. 

Sisè.- Instar als partits polítics amb representació al Congrés dels Diputats que 
presentin, tramitin  i aprovin la Proposició de Llei que impulsa el Govern de la 
Generalitat. 



 

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE CABRENYS 
Carrer Paret Nova 14 
17720 Maçanet de Cabrenys 
Correu-e: ajuntament@massanet.org 
T: 972544005 

 
Setè.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la 

Gran de Catalunya. 

 


