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Proposta de resolució modificada que presenten els Grups Municipals 

de la CUP i ICV-EUiA per requerir que es retorni la indemnització 

rebuda per alts càrrecs de Caixa Laietana i perquè l’Ajuntament 

consideri il·legítims els deutes contrets amb l’entitat fins que la 

Fundació Caixa Laietana es comprometi a retornar els diners a les 

persones estafades per les participacions preferents. 

 

La caixa d’estalvis mataronina, Caixa Laietana, no només ha deixat de ser una caixa 

mataronina, sinó que també ha girat l’esquena a la seva naturalesa social, de propietat 

col·lectiva i als interessos dels mataronins i mataronines que suposadament defensava. Després 

d’una nefasta política especulativa que va inflar el globus de la bombolla immobiliària, l’entitat 

financera ha estat intervinguda i absorbida per Bankia tot limitant la seva gestió a una Fundació 

de caràcter especial tutelada per la Generalitat a través d’una comissió gestora. A dia d’avui no 

tenim cap garantia que es pugui mantenir l’Obra social, que han deixat sense recursos i que 

s’havia consolidat amb els estalvis de milers de maresmencs. 

 

La situació de Caixa Laietana viu esquitxada per la comercialització fraudulenta als seus clients 

minoristes de les participacions preferents, el deute subordinat i les obligacions subordinades, 

una estafa amb tota regla que ha suposat que milers d’afectats hagin perdut la totalitat o la 

parcialitat dels seus estalvis, incloent indemnitzacions per acomiadament o herències familiars. 

 

En aquest context, el fins ara president de Caixa Laietana, Josep Ibern, va presentar la dimissió 

després de celebrar-se l’últim Consell d’administració de la Fundació Caixa Laietana. En l’actual 

context de descrèdit de la gestió financera de l’entitat, Josep Ibern abandona les seves 

responsabilitats emportant-se, segons la premsa escrita, 525.000€ d’indemnització i a més una 

assegurança de jubilació de 120.000€ anuals als 65 anys, que poden suposar una dotació de 

2.5 milions d’euros. 

 

Si tenim en compte la mala gestió, els perjudicis econòmics, psicològics i morals causats als 

afectats per les Participacions Preferents, l’actual situació de l’Obra social, els desnonaments de 

moltes famílies amb hipoteques vinculades a Bankia, l’anunci de l’acomiadament d’un 28% de la 

plantilla, així com el fet que el senyor Ibern marxi per pròpia voluntat, considerem que es tracta 
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d’un nou greuge per a tots els clients que havien confiat en l’entitat financera i considerem la 

seva indemnització poc ètica, immoral i injustificable. El fins ara president de Caixa Laietana 

marxa amb una pensió escandalosament luxosa quan la seva gestió financera ha condemnat a 

la misèria a molts estafats per les participacions preferents, que es quedaran sense estalvis per 

fer front a les seves necessitats econòmiques o per passar la jubilació. 

 

Les indemnitzacions i els privilegis adquirits pel Sr. Ibern són una burla per a la resta  de 

treballadors/es del sector (insidiosament amenaçats amb un ERO) i per la continuïtat de l'obra 

social de Caixa Laietana. Però, sobretot, representen una provocació injustificable als milers de 

persones afectades per l'estafa de les preferents i a les famílies que ja no poden pagar les 

hipoteques i són desnonades de casa seva per la força. 

¿Com pot ser que rescatem bancs amb diners públics i que aquests diners vagin a parar a la 

butxaca d'uns directius que són els principals responsables de la crisi? 

 

L’anterior govern de la Generalitat va iniciar unes comissions d’investigació de les caixes 

d’estalvi, on estava prevista la compareixença de directius, entre els quals hi havia l’anterior 

president de Caixa Laietana, cridats a donar explicacions davant la comissió d’investigació. 

 

Un cop finalitzada la legislatura per les eleccions anticipades, les comissions han quedat 

automàticament dissoltes, i ara s’haurien de començar de zero, ja que no es manté la seva 

estructura. 

 

Això significa que els partits que les van impulsar haurien de proposar-les i buscar una altra 

vegada els suports necessaris. 

 

És per tot això, que el Grups Municipals de la CUP i ICV-EUiA proposem al Ple de  l’Ajuntament 

de Mataró l’adopció dels acords següents: 

 

1- Emplaçar per escrit al  govern de la Generalitat de Catalunya, fruit del resultat de les 

eleccions del 25-N del 2012  a reprendre la Comissió d’Investigació sobre les Caixes 

d’Estalvi Catalanes el més aviat possible i no més enllà de 4  mesos d’ençà la seva 

constitució. 
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2- Requerir al senyor Ibern, així com qualsevol altre càrrec dirigent de la Caixa Laietana, 

que no cobrin indemnització per abandonar un vaixell que han enfonsat. 

 

3- Instar a la comissió gestora de la Fundació Caixa Laietana, a impedir cap indemnització 

dels seus càrrecs gerents així com establir que, en tractar-se d’una entitat sense ànim 

de lucre, els càrrecs són honorífics no remunerats.  

 

4- Instar a Bankia a retornar immediatament tot el capital estafat als clients de les 

participacions preferents seguint el següent criteri: 

• Persones amb necessitats econòmiques per arribar a final de mes: en efectiu. 

• Persones minusvàlides/amb dependència/incapacitades legalment: en efectiu. 

• Persones més grans de 80 anys: en efectiu. 

• Persones que guanyarien un judici per la via civil per incompliment o mala aplicació de 

la normativa: en efectiu. 

• Persones a les que hi ha falsificació de firmes o firmes amb el dit: en efectiu. 

• Les altres persones: retorn del capital en un màxim de 4 anys amb interès reduït i 

disposicions parcials fixades. 

5- Que l’Ajuntament de Mataró consideri il·legítim qualsevol deute adquirit amb Caixa 

Laietana i que no el retorni fins que l’entitat financera es comprometi a complir els 

acords 2, 3 i 4 d’aquesta proposta de resolució. 

 

6- Instar les administracions competents i la Fundació Caixa Laietana a garantir l’ús públic 

i universal de tot el patrimoni de la Fundació Caixa Laietana a la població. 

 

7- Traslladar aquests acords al govern de la Generalitat de Catalunya, a la Fundació Caixa 

Laietana i als antics responsables de Caixa Laietana. 

 
Xavier Safont-Tria i Ramon 
Portaveu del Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró 
 
Esteve Martínez Ruiz 
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Mataró 

 
Mataró, 4 de desembre de 2012 


