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CAIXES D'ESTALVI

Es de:rnocratitzen?
Un dels tipus d'entitats de crèdit i fi-

nançament que ~bsorveixen més quanti-
tat de diners provinents de )'esta'lvi po-
pulari de la petita indútria és sens cap
mena de dubte les caixes d'estalvis. Crea-
des en un principi com ét simples enti-
tats promotores de l'estalvi entre el nai-
xent proletariat o com a canalitzadores de
fOrmes d'ajuda al desvalgut o ét la velle-
sa, les seves finaHtats no són com en els
bancs el lucre d'uns quants accionistes o
propietaris, sinó que, en ser els propieta-
ris tots els impositors, és a ells o més
ben dit. ~I conjunt de la societat en que
estan enc'losos, on han de revertir els be-
neficis.' . "li ,', " ,

Aquesta propietat col.lectiva és evídenf
que ha de comportar un control encara
més exacte d'aquests beneficis, per tal
que ningú,.,pugui pensar que els gu~nys
dels seus'diners són destinats a altres
finalitats que no pas 'les establertes. Es
per això que de sempre han existit uns
representants d'aquests impositors - pro-
pietaris en els òrgans de direcció de les
caixes, si bé f¡¡ls a la data, seguint d'al.
guna mariera el ritme del país, aquesta re-
present~ció no havia estat pas tant direc-
ta com calia. Figuraven en els seus con-
sells d'administració, això sí. uns repre-
sentants d'entitats culturals, uns dels im-
positors, un dels sindicats (!). etc., però
la forma d'arribar-hi deixava molt que de-
sitjar.
A partir d'ara, per un decret-llei del

mes d'agost de 'l'any passat, es creen a
les caixes d'esta'lv.is diverses comissions
de control, els membres de les quals se-
ran elegits, encara que indirectament, en-,
tre els impol¡itors. Aquesta nova legis'la-
ció contempla d'una forma general aques-
ta representé\ció, i per tal d'exemplificar-
Ia ens cenyirem a un exemple Que afec-
ta d'una manera concreta a tota 'la comar-
Cé\ del Penedès. Els referim el cas de la
Caixa d'Estalvis del Penedès.

PRIMER PAS: SORTEJAR 1.200
COMPROMISARIS

La base d'aquesta representació la ror-
men, lògicament, e'ls impositors, si bé en
forma de compromissaris, que seran ele-
gits per sorteig entre tots els ci ients en
qualsevol de les seves formes (llibretes
d'estalvi a termini o a la vista. comptes
corrents, estalvi-vivenda, etc.). per entrar
en aquest sorteig cal en primer lloc te-
nir una antiguitat de tres anys i dispo-
sar d'un saldo promig durant el darrer se-
mestre de 25.000'- pessetes. D'entre els
clients Que reuneixin aquestes condicions
prèvies seran elegits per sorteig, sempre
en e'l cas de la Caixa del Penedès, 1.200
compromisaris, el qual elegiran després
entre si 60 consellers generals, els Quals,
juntament amb 15 representants d'enti-
tats benèfiques, culturals o científiques ra-
dicades a 'l'àmbit d'actuació de la Caixa
formaran una Assemblea General de 75
consellers, que serà l'òrgan màxim de de-
cisió de l'entitat.
A pa,rtir d'aquesta Assemblea General,

que s'ha de reunir com a minim una ve.
gada a l'any, parteixen els altres graons
de representació i control, que són: el
Consell d'Administració, la Comissió de
Control, la. Comissió d'Obra Social i la
Comissió Revisora del Balanç.

EL CONSELL D'ADMINISTRACIO
Haurà de portar l'administració en l'as-

pecte financer de l'entitat. Estarà format
. per 16 -persones elegides de la seguent
manera: 6, representants dels impositors,
d'entre els 60 consellers generals elegits
pels compromissaris; 6 més elegits en-
tre e'ls 15 representants de les entitats
o que siguin persones pertanyents a l'as-
semblea general de reconeguda persona-
litat cultural o científica; i 4 persOnes
més elegides d'entre el persona'l de la
Caixa. per aquest mateix personal, a raó
d'una per cada grup de categories pro-
fessionals Que actualment existeixen.
Una vegada elegit el Consell d'Admi-

nistració, entre els 16 s'e'legirà al presi-
dent, dos vice-presidents i el secretari.
Aquest mateix Consell pot I) la vegada
delegar les seves funcions en un Comitè
executiu, Que serà pràcticament el Que
portarà la direcció de l'enitat. Estarà for-
mat aquest Comitè pel president, els dos
vice-presidents i un. vocal de cada un dels
grups que formen el Consell (impositors,
entitats i personal).

LA COMISSIO DE CONTROL
Tindrà per missió supervisar les tasques

del Consell d'Administració i les de la Co-
missió d'Obra Social. Estarà formada per
9 consellers: 4 representants dels impo-
siters, 3 per les entitats I 2 pel personaL

LA COMISSIO D'OBRA SOCIAL
Té per finalitat la distribució del pres-

supost anual destinat a obres socials i
culturals, i la gestió i administració d'a-
Quest pressupost. Estara formada pel pre-
sident del Consell d'Adminisració, Conse-
llers' generals en representació dels impo-
sitors, 3 en representació de 'les entitats
i 2 en representació del personal. Directa-
ment a les ordres d'aquesta comissió hi
haurà un departament dins 'la Caixa, com-
pletament autònem de la part financera,
que portarà a terme la part diguem-ne ad-
ministrativa de l'Obra Socia'l.
ra del Balanç, que estarà formada per 2
Funcionarà també una Comissió Reviso-

censers elegits també per 'l'Assemblea Ge-
neral.

L'ASSEMBLEA GENERAL, ORGAN SUPREM
Tots aqlJests consellers Que formaran

les diferents comissions (llevat de'ls re-
presentants del personal) seran elegits
per l'Assemblea General i <f'entre els seus
membres. Aquests càrrecs es renovaran

c.ada 'quatre anys, Que serà també el temps
de vigència de totes les comissions.
Entre altres comesos (revisió d'estatuts,
fusió d'el'ltitats, etc.) l'Assemblea General
té també com a missió la confirmació del
director general de l'entitat. càrrec que
nomenarà el Consell d'Administració.
Tots aquests tràmits de nomenament de

cempromissaris, de consellers, de comis-
sions, ec., s'iniciaran per a la Caixa d'Es;.
talvis del Penedès una vegada el Ministeri
d'Economia hagi aprovat e'ls nous esta-
tuts, que han estat modificats per tal d'a-
daptar-se a .Ia nova lleI. Mentre, fins el
passat dia 3 de gener han estat a dispo-
sició del públic les llistes provisionals
dels clients amb qUé\litat d'elegible per
a compromissaris, o sigui amb les condi-
cions de 3 anys d'antiguitat i saldo pro-
mig de 25.000'- pessetes. -
Aquestes llistes han estat confecciona-

des per sucursals, I els 1.200 compromis-
saris que en sortir¡¡n e'legits ho seran
també proporcionalment al nombre de
comptes i llibretes que cada sucursal dis-
posa.

UNA ALTRA LLEI INNOPERANT
Si bé amb aquesta llei pot semblar en

principi que s'aconsegueix uné\ certa demo-
cratització de la gestió popular, la veritat
és certament una altra. En primer lloc cal-
drà veure l'operativitat qUe aquests com-
promissaris i aquesta assemblea genera'l
tindran a la pràctioo. Imaginem-nos com
podran elegir uns 'senyors elegits per sor-
teig, Que no es coneixen de res, una as-
semblea general d'entre ells mateixos. I
com aquesta assemblea general podrà e.
leglr altra ve~da les diverses comissions
de control I gestió,
Aquesta llei, extr¡¡nyament posada en

vigor en un període que podrfem qualI-
ficar de democràtic, significa un pas en-
rera en la possibilitat d'aconseguir un
control real de la gestió de les caixes
d'estalvis, sobretot en uns moments té\nt
imnortants per a la nostra història. Es e-
vident que amb unes eleccions progra-
mades d'aquesta forma és del tot impos-
sible de formar uns equips coherents que
portin enda.vant una tasca positiva.
Si hem de ser sincers. després de re-

passar-nos un parell de vegades la llei
no creiem Que aquesta nova incursió de
1'3 democràcia orgànica en la vida es,pa-
nyola arribi massa lluny. Si no ja en par-
larem.
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