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Ajuntament	  de	  Mataró	  

 
Preguntes que presenta el Grup Municipal de la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP) referents als acords del Ple que 
comprometen l’Ajuntament a no pagar crèdits a Bankia fins 
que l’entitat bancària retorni els diners als afectats per 
l’estafa de les Preferents  
 

 
El Ple de l’Ajuntament de Mataró, en sessió celebrada dijous 13 de desembre de 2012, 
va aprovar en el punt 7 de l’ordre del dia, una proposta de resolució referent Bankia i 
la Fundació Caixa Laietana. 
 
Concretament, els acords aprovats són els 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. 

 
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. 
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A dia d’avui encara no tenim cap notícia de les accions concertes que ha fet el govern 
municipal per fer complir cadascun dels sis acords aprovats. 
 
És per això que el Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró fa les preguntes 
següents, per ser contestades al Ple. 
 
1) S’ha emplaçat per escrit al  govern de la Generalitat de Catalunya a reprendre la 

Comissió d’Investigació sobre les Caixes d’Estalvi Catalanes? Quina ha estat la 
resposta? 
 

2) S’ha requerit al senyor Ibern que no cobri la indemnització de 525.000€? Hi ha hagut 
resposta? 

 
3) S’ha instat la comissió gestora de la Fundació Caixa Laietana, a impedir cap 

indemnització dels seus càrrecs gerents? Hi ha hagut resposta? 
 
4) S’ha instat Bankia a retornar immediatament el capital estafat als clients de les 

participacions preferents? Hi ha hagut resposta? 
 

5) Com es pensa complir l’acord de no retornar crèdits contrets amb Caixa Laietana, 
actualment Bankia, fins que l’entitat financera retorni els diners estafats als clients 
amb Participacions Preferents? 

 
6) Quines gestions s’han amb la Fundació Caixa Laietana per donar un ús públic i 

universal al patrimoni de la Fundació, entre el qual es troba la Biblioteca Caixa 
Laietana ubicada a la plaça de l’Ajuntament? 

 
 
 

 
Xavier Safont-Tria i Ramon 
Portaveu del Grup Municipal de la CUP a l’Ajuntament de Mataró 
 

Mataró,	  1	  de	  febrer	  de	  2013	  


