
 
 

 

 

Dimecres, 5 de maig de 2021 

 

Benvolgudes i benvolguts membres de la Comissió Rectora del FROB, 

 

El dia 20 d'abril CaixaBank va anunciar la seva proposta d'un ERO absolutament abusiu. Van 
explicar també la seva pretensió que, entre les persones que s'acollissin a l’ERO, no més del 50% 
fossin majors de 50 anys. Excuses sobre l'edat o l'equilibri generacional que només busquen 
ocultar que el que preval és l'avarícia i que el cost d'acomiadar a persones majors de 50 anys és 
més elevat. A tot això es varen sumar les seves intencions de retallar els salaris de la plantilla 
per diverses vies. 

 

Tota aquesta negociació entre forces desiguals, es produeix en un marc legal que la fa 
extremadament desequilibrada perquè: a) no precisa, si no hi ha cap  altre remei, l'acord amb 
els sindicats per a imposar-la, i b) el control que pot exercir la inspecció de treball va quedar 
seriosament afectat per la reforma laboral de 2012.  

 

Aquest ERO es vol justificar per raons productives i organitzatives. Deia Gandhi que “a la terra 
hi ha suficient per a cobrir les necessitats de tots, però no prou per a satisfer l'avarícia d'alguns”. 
Es diria que tal frase descriu molt bé allò que es pretén que succeeixi a la nostra empresa. Com 
que una imatge val més que mil paraules, hem d'assenyalar que la necessitat d'incloure a 
desenes de persones a l’ERO té el seu origen en l’increment salarial del President (se li triplica el 
salari). Això, sense comptar les pujades de sou d'altres directius.  

 

En resum, l'avarícia d'uns pocs suposa l'acomiadament de 8.300 persones i la retallada de salaris 
per a la resta.  

 

A CaixaBank som més de 44.000 persones les amenaçades amb l'acomiadament i amb retallades 
sense precedents en les nostres condicions laborals.  

 

CaixaBank és, després de la fusió amb Bankia, una entitat participada pel FROB, organisme del 
qual vostè és membre, amb un 16% de participació i, per tant, és el segon accionista més 
important després de la Fundació “la Caixa”. 

 

Com vostès saben, tal com va establir el Reial Decret-Llei 9/2009, de 26 de juny, el Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària va comptar en la seva fundació amb una dotació de 9.000 
milions d'euros, dels quals 6.750 van ser amb càrrec als Pressupostos Generals de l'Estat. Així 
doncs, el conjunt de la ciutadania i, per tant, els treballadors i treballadores d'aquest país, som 
partícips i hem aportat, amb les nostres contribucions, milions d'euros per a la fundació del 
FROB.  



 
 

 

 

També són coneixedors que quan en el RDL es parla de la desinversió pel Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària dels títols subscrits, es posa l'accent principalment en que 
“es preveuen intensos mecanismes de seguiment i control de l'execució dels plans d'integració” 
i en que “respecte del control de l'ús i destí dels recursos públics, es preveu que el Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària hagi d'elevar a la Ministra d'Economia i Hisenda una 
memòria” i que aquesta “podrà oposar-s’hi de forma motivada”. 

 

Tots els sindicats de CaixaBank, en nom dels treballadors i treballadores, els volem recordar que 
queda sota la seva responsabilitat l'ús i destí que tindran els 24.000 milions que el FROB va 
aportar per al rescat de Bankia, ara absorbida per CaixaBank, dels quals només ha recuperat poc 
més de 3.000 milions. L'ús d'aquesta gran quantitat de diners provinents de les contribucions a 
l'erari públic dels treballadors i treballadores d'aquest país no pot servir per a destruir ocupació 
de qualitat en empreses que estan generant 2.000 milions de beneficis anuals, per acomiadar a 
8.300 contribuents, per a triplicar els sous milionaris dels directius i fer retallades abusives en 
les condicions laborals dels treballadors i treballadores. 

Amb la Reestructuració plantejada a CaixaBank ja és la tercera vegada que es paga pel mateix. 
En aquesta ocasió la ciutadania i el FROB, com a partícip, paguem en forma de prestacions de 
desocupació, cotitzacions a la seguretat social i pèrdua de productivitat (i, per tant, ingressos 
per al negoci del banc) de milers de persones acomiadades en una empresa, repetim, amb 
beneficis i participada per l'Estat. 

 

Així mateix, com estableix el Reial Decret abans referit, “a les inversions que realitzi el Fons de 
Reestructuració Ordenada Bancària en execució d'un pla de reestructuració els resulten 
aplicables l'exempció de determinades limitacions o obligacions legals com ara les limitacions 
estatutàries del dret d'assistència a les Juntes Generals o del dret a vot respecte de les accions 
que aquest Fons adquireixi o subscrigui”, per la qual cosa és d'esperar la seva assistència a la 
pròxima Junta General d'Accionistes així com la manifestació del seu vot en cadascun dels punts 
a tractar en aquesta Junta. 

 

Per tot el que s'ha dit anteriorment, els sol·licitem que votin en sentit contrari a les pujades 
salarials dels directius proposades en la pròxima Junta General d'Accionistes del dia 14 de 
maig i que s'involucrin activament per a frenar aquest procés salvatge i injustificat, atès que 
vostès, en representació del FROB, no són aliens a aquesta situació ni el FROB pot ser-ne 
còmplice. 

 

Rebin una cordial salutació, 

 

CCOO, SECB-ASIP, UGT, ACCAM, SATE-FORO, CGT, SESFI, UOB, FEC, SIB, ACB-BANKIA i LAB-ELA 

 

#TotsSomCaixaBank      #TotesSomCaixaBank 


