
Moció  del  Grup  Municipal  de  la  CUP  de  reprovació  de  les  retribucions  del  Consell 
d’Administració de Catalunya Caixa

Atès que Catalunya Caixa és el resultat de la fusió de diverses Caixes d’estalvis entre els quals 
Caixa de Manresa, entitat sense ànim de lucre nascuda a la nostra ciutat  l’any 1865.

Atès que l’Ajuntament de Manresa és membre de l'Assemblea General de Catalunya Caixa.

Atès  que  l’Ajuntament  de Manresa  ha  estat  representat  al  consell  d'administració  de  Caixa 
Manresa.

Atès que les entitats  financeres,  també Catalunya Caixa,  han tingut  un paper destacat  en el 
foment de l’endeutament lligat sobretot al sector immobiliari i que l'augment de l’endeutament  
personal i privat al nostre país i a la nostra ciutat està portant a famílies i empreses a la fallida.

Atès que els  responsables actuals de Catalunya Caixa són els mateixos que dirigien entitats 
financeres en el període en el qual es va produir aquest excés d’endeutament.

Atès  que  des  de  les  administracions  s'han  destinat  grans  quantitats  de  recursos  econòmics 
públics a rescatar les entitats financeres, entre elles Catalunya Caixa.

Atès que s’ha fet  públic  que el  president  executiu de Catalunya Caixa percep 1,55 milions 
d'euros l'any, que el director general percep anualment 866.000 euros i que 10 membres mes del 
Consell d'administració de l’entitat perceben per sobre dels 200.000 euros anuals.

Atès que el salari mínim interprofessional és inferior als 9.000 euros anuals, que a la comarca 
del Bages hi ha actualment més de 15.000 persones aturades i que càrrecs com el d’Alcalde de  
Manresa perceben menys de 50.000 euros anuals.

Proposem

1.  Reprovar  les  retribucions  que  perceben  els  membres  del  Consell  d'Administració  de 
Catalunya Caixa per considerar-les excessives i desproporcionades.

2. Exigir a aquesta entitat que rebaixi de forma molt significativa les retribucions dels seus  
directius  equiparant-los  a  allò  que  es  percep  en  càrrecs  de  similar  responsabilitat  de 
l’administració pública.

3.  Fer  arribar  al  Consell  d'Administració  de  Catalunya  Caixa  un  escrit  amb  el  contingut 
d’aquesta resolució.

No obstant, el ple decidirà

Adam Majó Garriga                GM CUP                          Manresa a 10 de gener del 2012 


