
A/A PLENO DA CORPORACIÓN MUNICIPAL DO CONCELLO DE PONTEAREAS

En Ponteareas, a 30 xuño de 2020

Dª Belén Villar González,  con DNI 35562803-L,  Voceira do Grupo Municipal do Partido Popular do
Concello de Ponteareas, ao amparo do disposto no artigo 46,2.e) do Regulamento de Organización,
Funcionamento  e  Réxime  Xurídico  das  Entidades  Locais,  presenta  ante  este  Pleno  Corporativo  a
seguinte MOCIÓN DE URXENCIA:

Neste ano 2020 a entidade financieira galega, ABANCA SA, impuxo aos seus clientes, entre os que se
atopan moitos veciños e veciñas de Ponteareas, unhas comisións abusivas comprendidas entre os
100-160€/ano. Impoñendo unha suba de más do 300% para este tipo de comisións bancarias. 

Ademáis ABANCA SA tamén endureceu dunha forma abusiva as condicións para obter bonificacións  de
ditas comisións, forzando ao cliente a contratar diferentes produtos (seguros, tarjetas, etc.) con custes
moi superiores aos do mercado tradicional. 

Con todo, é coñecido a complicada situación económica que están atravesando moitas familias de
Ponteareas agravada pola crise sanitaria derivada da COVID-19, o incremento do número persoas que
son atendidas no departamento de servizos sociais, as familias con menos recursos que quedaron sen
traballo, os que cobran a risga, os pensionistas, e unido a que somos un dos Concellos de todo Galicia
cunha das taxas de paro mais elevadas.

O Grupo Municipal do Partido Popular, e no seu nome esta Concelleira asinante, formula a seguinte
MOCIÓN DE URXENCIA a fin de que o Pleno se pronuncie sobre a mesma para adoptar o seguinte
ACORDO:

1. O Pleno da Coorporación municipal do Concello de Ponteareas, solicita a ABANCA a retirada e
a devolución  inmediata das comisións bancarias cobradas aos veciños/as de Ponteareas por
consideralas abusivas no momento actual. 
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