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MOCIÓN DO GRUPO MUNICIPAL DE COMPOSTELA ASERTA PARA MANIFESTAR O
REXEITAMENTO DO PLENO DE SANTIAGO AS COMISIÓNS ABUSIVAS DE ABANCA

O Grupo Municipal de Compostela Aberta, ao abeiro do regulamento orgánico municipal do

Concello de Santiago, presenta a seguinte moción para o seu debate no Pleno.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

O pasado 19 de xuño, a entidade bancaria Abanca, realizou cargos abusivos en cantas correntes de

moitas e moitos dos seus clientes. A entidade decidiu mudar a súa política de comisións bancarias

de forma unilateral, notificándoo nalgúns casos por correo electrónico ou por correo interno da app

da entidade bancaria. Dado o modo de notificación, moita xente descoñeceu os cambios ata que

viron o cargo da entidade bancaria. Noutros casos non existiu previo aviso da mudanza dos

criterios do contrato asinado, por ambas partes, para unha canta sen comisións,

A entidade escolleu para o cargo destas comisións as cantas cos contratos mais básicos, sen

nómina ou cunha nómina baixa, e non outro tipo de produtos financeiros de maior rendibilidade.

Desta forma, moitas galegas e galegos atopáronse no mes de xuño cun cargo mínimo de 50 euros

por semestre (42 euros de "comisión de mantemento" mais 8 euros por "gastos de administración"),

nalgunhas ocasións o importe foi máis elevado,

Son varias as entidades bancarias que anunciaron cambios ñas súas políticas comercias e de

comisións durante o 2020. Fai escasos días Caixabank anunciou unha comisión de 240 euros

anuais. Mais, tamén, a maior parte das entidades pospuxeron este cambio durante a pandemia da

COVID. No caso de Abanca realizáronse estes cobros abusivos en plena pandemia, amasando

unha carencia absoluta de sensibilidade e ética.

Os clientes máis afectados por estes cambios de condicións e suba de comisións pertencen,

moitas veces, aos colectivos máis vulnerables, persoas con ingresos baixos ou que non alcanzan o

límite para cumprircoas novas condicións das cantas bancarias. No caso de Abanca, os requisitos

son: nómina ou pensión domiciliada, ter 500 euros en produtos de aferró, movementos con tarxeta

de crédito e contratar servizos de investimento ou seguros coa entidade (con prezos inflados en

comparación cos prezos de mercado). Estes requisitos abrigan a moitas persoas, en situación de

vulnerabilidade, ao pago destas comisións abusivas, xa que para o cobro de calquera axuda,

nómina, ou pensión é preciso ter unha canta bancaria.
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Dende o mes de xullo estanse a producir mobilizacións e queixas de clientes da entidade Abanca,

en diferentes puntos do país (Santiago de Compostela, A Coruña, Vigo, Salvaterra, Porriño, Cangas,

etc)

A data de hoxe, hai mais de 150.000 sinaturas nunha petición de Change.org dirixida ao Banco de

España para que as comisións de dita entidade, con sede en Galicia, sexan devoltas aos seus

titulares.

Abanca foi rescatada con 9.000 millóns de euros de fondos públicos de todas e todos os galegas,

nun proceso opaco de fusión e venda e ocultación de documentos por parte da Xunta de Galicia,

Unha documentación que o gobernó galega non fai pública incumprindo unha sentencia do TSXG de

xuño deste ano, que lie abriga a entregar a documentación oficial da fusión de Caixa Galicia e

Caixanova.

Por todo o anterior, e lembrando que a día de hoxe Abanca vén de obter uns beneficios nos

primeiros tres meses do 2020 de 127 millóns netos, o Grupo Municipal de Compostela Aberta

presenta á consideración do Pleno o seguinte

ACORDÓ:

1. Trasladar á entidade financeira Abanca o rexeitamento por parte do Pleno

da corporación da aplicación de comisións e gastos abusivos sobre as

cantas correntes.

2. Amasar o apoio e solidaridade do Pleno do Concello de Santiago coas

persoas afectadas e coas mobilizacións e protestas de clientes de

Abanca.

3. Solicitar a Abanca a devolución das comisións cobradas no mes de

xuño, e a súa eliminación no futuro.

Santiago de Com póstela, 14 de Setembro 2020
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