
Moció presentada pel grup municipal de la CUP en suport  a les persones afectades 
pel tancament de la secció de crèdit de la Cooperativa de Cambrils

“El passat 22 de desembre de 2015, la Cooperativa de Cambrils va decidir tancar la seva secció de crèdit
per "manca de liquiditat immediata" deixant a 1.500 clients sense poder tenir accés als seus diners.

En concret, estem parlant de 28 milions d'euros de dipòsits fixos o a termini i 4,5 milions d'euros en comptes
corrents i llibretes, segons dades ofertes per la pròpia Cooperativa.

L'Assemblea General del passat 27 d'agost, va aprovar la dissolució de la secció de crèdit, tot iniciant un
procés d'integració a l'entitat bancària BBVA -amb la supervisió de la Generalitat de Catalunya- que garantís
la seguretat dels fons dels seus clients.

Aquest fet ha suposat que centenars de famílies de Cambrils no tinguin accés als seus diners i hagin patit
greus problemes de subsistència així com problemes en el pagament de factures dels subministraments
més bàsics per poder viure: aigua,  electricitat,  gas, habitatge...i  inclús algunes persones afectades han
patint problemes psicològics.

Després de la fallida de la Cooperativa de l'Aldea (el  Baix Ebre)  i  de la Cooperativa de Cambrils,  les
seccions de crèdit de les cooperatives catalanes corren un greu perill, i amb aquest, els estalvis de milers de
famílies.

Moltes de les persones i entitats afectades han constituït  una plataforma per poder organitzar els seus
interessos i depurar responsabilitats en aquest afer.

Tanmateix, mentrestant moltes famílies estan patint penúries econòmiques per poder arribar a final de mes i
la cooperativa continua sense oferir als seus clients afectats informació sobre el pla de viabilitat per evitar el
concurs de creditors o sobre quan podran recuperar els seus diners.

Per tot  això,  el  grup municipal  de la CUP proposem al Ple de l'Ajuntament de Riudoms l’adopció dels
següents acords, els quals hauran de ser executats en el termini màxim de sis mesos.

1. Mostrar públicament el suport de l'Ajuntament de Riudoms a totes les persones i entitats que s'han
vist afectades per aquesta greu situació.

2. Demanar que en l'àmbit de les competències que la llei atribueix a cada administració, i per tal de
limitar al màxim el patiment i la desinformació, que els diferents departaments implicats del Govern
de Catalunya, l'Ajuntament de Cambrils, la pròpia Cooperativa Agrícola de Cambrils i les entitats
financeres  implicades,  mantinguin  en tot  moment  informat  al  col·lectiu  d'afectats  així  com a  la
plataforma que els aglutina, de forma clara, oberta i transparent.

3. Demanar  a  la  Generalitat  de  Catalunya  un  millor  control  i  seguiment  de  les  afectacions  i
problemàtiques  que darrerament  afecten  a  les  seccions  de  crèdit  de  les  cooperatives  (Aldea  i
Cambrils)  així  com  una  avaluació  a  fons  de  l'estat  actual  de  la  resta  de  cooperatives  i  les
respectives seccions de crèdit que actualment funcionen, a fi i efecte d'evitar noves fallides, però
sobretot garantir i sanejar les possibles mancances del model econòmic cooperatiu que durant tants
anys ha sigut motor i prestigi per a l'economia productiva a nivell local i del sector primari.

4. Fer  arribar  aquest  acord i  a  la  Plataforma d'Afectats,  a la  Cooperativa de Cambrils,  a  tots  els
ajuntaments de la comarca, a la Diputació de Tarragona, al Consell Comarcal del Baix Camp i a la
Generalitat de Catalunya”.


