
Proposició del Grup Municipal de la CUP sobre la necessitat d’assessorament de 
les persones afectades per les clàusules sòl hipotecàries.

Atès que la nostra ciutat, igual que la resta de ciutats del país, té persones afectades per les clàusules sòl.

Atès que  una sentència del  Tribunal  de Justícia de la Unió Europea ha determinat la retroactivitat  de la devolució
d’aquestes clàusules i també la confusió que ha generat entre les persones afectades el «Real Decreto-ley 1/2017, de
20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo», aprovat pel Consell
de Ministres. 

Atès que l'Agència Catalana de Consum assenyala que els afectats per les clàusules sòl declarades abusives, tenen
dret  a  que els retornin  els diners pagats de més en concepte d'interessos,  des del  moment de la signatura de la
hipoteca. 

Atès que pot suposar una dificultat per moltes manresanes i manresans saber si estan afectades o no per aquestes
clàusules i, en el cas que ho estiguin, poden tenir dificultats sobre el procediment a seguir per tal de fer efectiva la seva
reclamació.

PROPOSEM: 

1. Formar en la matèria a les treballadores que treballen de cara al públic de l’empresa fòrum, d’aquesta manera,
l’empresa FORUM.SA en el  seu  horari  d’atenció al  públic,  com també a les cites prèvies,  oferirà  també el  servei
d’atenció i assessorament a les persones afectades per les clàusules sòl hipotecàries.

2. A la vegada que es faci la formació per a les treballadores de l’empresa FORUM S.A., s’editarà un tríptic informat
sobre les clàusules sòl hipotecaries i que FORUM S.A. ofereix serveis d’assessorament, que es repartirà en tots els
equipaments de la ciutat, com a la web de l’ajuntament.

3.  La  formació  de  les  treballadores  de  FORUM S.A.,  els  tríptics  informatius  i  la  informació  a  la  web,  s’haurà  de
desenvolupar durant els tres mesos després de l’aprovació de la moció. El funcionament del servei a l’empresa FORUM
S.A, serà al juny del 2017. 


