El PSOE establirà sancions pels abusos a clients d’entitats financeres
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Pablo Martín ha visitat el Mercat de Santa Catalina on ha explicat les principals propostes
socialistes en matèria de reconeixement de nous drets

El cap de llista al Congrés dels Diputats, Pablo Martín, ha explicat que la lluita pel
reconeixement de nous drets als ciutadans és una aposta central en el programa socialista. En
aquest sentit, ha remarcat que els principals objectius de la propera legislatura seran la creació
de controls sobre les entitats financeres, per a defensar els seus clients de la mala praxis
bancària, i l’aprovació d’una Llei de Serveis d’Atenció al Client.

Segons Martín, lleis com la Igualtat efectiva entre homes i dones o la del matrimoni entre
persones del mateix sexe han fet d’Espanya un referent en matèria de drets civils i llibertats
individuals. “El grau de civilització d’un país no s’ha de mesurar tant pel seu producte interior
com per seu avenç en drets civils” ha assegurat el candidat socialista.

Respecte als reptes per a la propera legislatura Pablo Martín ha destacat la importància
d’articular un marc de protecció per als clients d’entitats bancàries. Els socialistes aposten per
crear una nova regulació que defensi un tracte més just entre entitats i clients. Les propostes
socialistes en aquesta matèria també inclouen la creació de sancions per aquelles entitats que
incorrin en pràctiques abusives. “S’ha de potenciar el tracte just entre el client i l’entitat i
sancionar els abusos que es produeixen i que tots coneixem” ha afegit el candidat.

En el seu programa els socialistes també inclouen la creació d’una Llei se Serveis d’Atenció al
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Client. Segons Martín, ha d’existir un sistema per tal que els usuaris que tenen un problema
amb serveis com l’aigua, l’electricitat o les telecomunicacions “pugin formular les seves queixes
i obtinguin solucions reals”.

Per últim, el candidat del PSIB-PSOE s’ha referit les polítiques de conciliació familiar. El
programa socialista aposta ampliar la cobertura per a les famílies amb nins de 0 a 3 anys. “Ho
farem construint escoletes i reformant la contractació a temps parcial per legalitzar i regularitzar
la situació laboral de les persones que cuiden nins a les seves cases”.
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