JAUME GILABERT I TORRUELLA, com a portaveu del grup polític d’ERC, a l’empara del
que disposa l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Real Decret 2568/86 de 28 de novembre,
Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, sotmeto
a la consideració del Ple de la Diputació la següent:

MOCIÓ SOBRE L’EXCLUSIÓ FINANCERA I LA INSTAL·LACIÓ
DE CAIXERS AUTOMÀTICS EN L’ÀMBIT RURAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La reestructuració del sector bancari i financer originat per la recent crisi econòmica ha
comportat el tancament de nombroses oficines d’entitats financeres a diversos municipis
de la demarcació.
El nombre d’oficines de les entitats de dipòsit a la demarcació de Lleida s’ha reduït en un
7,6% respecte al 2008, just en el moment d’inici de la crisi econòmica. Això suposa que a
Lleida, entre el 2008 i el 2015 s’ha produït un augment en el percentatge de la població
que no té accés a una sucursal bancària al seu municipi de residència.
En 7 anys, les nostres comarques han passat de 118 municipis sense oficina bancària a
127 municipis que no disposen d’aquest servei. Així doncs, segons revela l’estudi “L’accés
als serveis bancaris a Espanya” publicat el març de 2017 per Cajamar Caja Rural, en
aquests moments el 55% dels municipis de Lleida no disposen d’una oficina bancària.
Aquesta situació afecta un nombre creixent de ciutadans i ciutadanes de la demarcació,
concretament 37.458 persones.
El fet que d’una banda aquestes entitats financeres, tot i ser entitats privades, tenen una
responsabilitat social en el territori; i de l’altra que s’entenen els serveis financers com un
servei bàsic fonamental per als ciutadans i per al desenvolupament dels nostres municipis
cal, per tant, vetllar perquè aquestes entitats garanteixin la prestació de serveis financeres
en aquells municipis on ara no n’hi ha.
El fet que molts municipis es trobin en zones allunyades i mal comunicades fa que els
habitants d’aquests municipis es trobin en situació d’exclusió financera donat que en molts
cops es tracta d’una població envellida per als qui la banca electrònica tampoc és la
solució, tant per inconvenients tecnològics com per dificultats en la seua utilització.
Així mateix, el fet que en aquests municipis no es compti ni amb un caixer automàtic pot
arribar a dificultar la dinamització econòmica del territori i a perjudicar les empreses i
negocis d’aquests municipis al posar traves als potencials clients.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a la Diputació de Lleida proposa
d’adopció dels següents

ACORDS
Primer. Iniciar contactes amb les entitats bancàries que puguin estar interessades a
col·laborar mitjançant un conveni en la implantació de caixers automàtics en aquells
municipis de la demarcació de Lleida que no disposen d’aquest servei.
Segon. Informar en el termini de tres mesos dels avenços produïts en els contactes amb
entitats bancàries per a l’adopció del conveni per possibilitar la instal·lació de caixers
automàtics als municipis afectats.
Tercer. Comunicar aquest acord a les entitats municipalistes
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