PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA LA FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE
VEÏNS i VEÏNES DE_________________________ AL PLE DE L’AJUNTAMENT
DE ___________________

Atès que hi ha unes 300.000 veïnes i veïns, majoritàriament gent gran i persones
jubilades, afectats a Catalunya per la collocació d’obligacions subordinades i
participacions preferents per part de les entitats financeres.
Atès que moltes persones desconeixen, encara avui, la naturalesa d’aquests productes
tòxics.
Atès que aquests productes tòxics, d’alt risc i nulla liquiditat, s’han comercialitzat de
forma fraudulenta sense informar degudament als clients i clientes de les seves
característiques i riscos.
Atès que en la majoria dels casos hi va haver un assessorament insuficient i erroni, fruit de
la informació tergiversada i interessadament maliciosa que la direcció de l’entitat
subministrà a les persones empleades, en la qual les entitats prometien als seus clients i
clientes que podrien recuperar els seus estalvis quan volguessin, amb la única condició de
notificar-ho a l'entitat bancària amb uns dies d'antelació, malgrat que posteriorment es va
comprovar que no era possible.
Atesa l’alarma social que ha generat aquest nou escàndol financer, tant pel gran nombre
de persones afectades com pel gran perjudici que s’ha provocat a cadascuna d’elles.
Atès que les entitats financeres de _______________ (indicar el municipi) han
comercialitzat aquests productes tòxics entre els seus clients i clientes.

Es proposa al Ple de l’Ajuntament que prengui els següents acords:
Primer.- Que l’Ajuntament de _________________ faciliti tots els mitjans possibles
per a facilitar assessorament a tots aquells ciutadans i ciutadanes que disposen d’aquests
productes, molt concretament l’Oficina d’Informació a la Persona Consumidora, l’Oficina
del Síndic/a de Greuges (o defensor/a del ciutadà, segons el cas) i la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes de ________________.
Segon.- Exigir a les entitats financeres de __________________ (indicar el municipi)
que informin per carta a totes les persones a qui hagin collocat obligacions subordinades i
participacions preferents de les característiques i riscs d’aquests productes amb un
llenguatge clar i entenedor i dels mecanismes establerts a fi que el capital invertit sigui
retornat.
Tercer.- Exigir a les entitats financeres de ___________________(indicar el
municipi) que rescabalin pel perjudici provocat per la comercialització d’aquests
productes.

Quart.- Proposem que les persones directives de caixes d’estalvi i bancs que van gestionar
aquestes participacions preferents renunciïn a cobrar les indemnitzacions i aquests diners
vagin a parar a un fons per ajudar a les persones afectades per aquests productes financers
d’alt risc.
Cinquè.- Que es traslladi aquesta moció a totes les entitats financeres presents a
_______________(indicar el municipi) per tal que pugui ser debatuda i, en el seu cas,
aprovada a la propera Assemblea General d’aquestes entitats.
Sisè.- Notificar aquest acord als representants dels Consells Comarcals de les entitats
financeres; donar-ne trasllat als ajuntaments de la comarca perquè demanin als
representants que tinguin en entitats financeres que actuïn en el mateix sentit; a la
Associació Catalana de Municipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC)
perquè ho estenguin a nivell català i estatal; als mitjans de comunicació comarcal, al
Consell de les Persones Consumidores de Catalunya i a la Confederació d’Associacions
Veïnals de Catalunya (CONFAVC).

________________, ____de ____________ de 2013

