
 

 

 

 

 
9È.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D'ERC-MÉS DELTEBRE EN REBUIG 
AL TANCAMENT DE DOS OFICINES DE CAIXABANK AL MUNICIPI DE 
DELTEBRE 
Enunciat el contingut d’aquest punt de l’ordre del dia, el portaveu del grup 
municipal ERC-MD., procedeix a la lectura en la seva part bastant de la 
proposta següent: 
 
“Els qui subscriuen, els grups municipals, ERC-Més Deltebre i Socialistes per 
Deltebre-CP, a l’Ajuntament de Deltebre en ús de les facultats que la legislació 
vigent li concedeix, al Ple de la Corporació eleva la següent INFORMACIÓ: 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
CaixaBank va anunciar a finals de l’any 2018 que suprimiria 831 oficines d’aquí 
al 2021, gairebé una de cada cinc de les 4.461 que té actualment a l’Estat 
Espanyol. El motiu, principalment, és que el banc considera que en un període 
de tres anys el 70% dels seus clients seran principalment digitals. Aquest 
fenomen, acompanyat de l’aposta per oficines “store” més grans, tindrà un 
impacte en l’ocupació. 
 
La cúpula del banc, liderada pel president, Jordi Gual, i el conseller delegat, 
Gonzalo Gortázar, van presentar a Londres el passat 27 de novembre de 2018 
davant els grans inversors i els principals analistes el seu full de ruta d’aquí al 
2021. El banc va concretar que el nombre d’oficines baixarà en un 18% en els 
pròxims tres anys, l’equivalent a 800 oficines. Segons l’entitat, això no significa 
que el 18% dels treballadors també perdin la feina, perquè també s’estan fent 
“oficines més grans que necessiten més personal”, segons va explicar 
Gortázar. De fet, el banc accelerarà la transformació digital i apostarà pel model 
d’oficina “store” duplicant-ne el nombre i arribant a les 600 el 2021. 
 
Però l’entitat no va concretar de quant serà la reducció de personal que hi 
haurà. “Els canvi –va dir Gortázar- tindran com a resultat un excedent de 
plantilla al qual farem front de la millor manera possible amb els representants 
sindicals”. Segons el conseller delegat, la retallada de plantilla no serà del 18%, 
sinó que serà una xifra “substancialment menor”. Actualment el banc té 37.000 
empleats. 
 
A Deltebre, CaixaBank disposa de tres oficines, dos a La Cava, situades al 
carrer Ramon i Cajal i a l’Avinguda Esportiva, i una a Jesús i Maria a l’Avinguda 
Germans Carsi. Amb la proposta de suprimir oficines, a Deltebre 
desapareixerien la de l’Avinguda Esportiva i la de l’Avinguda Germans Carsi, 
deixant només l’oficina del carrer Ramon i Cajal, convertint-la en una oficina 
“store”.  
 
La situació de dispersió urbana del nostre municipi dificultarà que moltes 
persones tinguin greus problemes per desplaçar-se a la única oficina que pot 
quedar al municipi de Deltebre, i sobretot, deixarà la zona de Jesús i Maria 



 

 

sense cap entitat financera, després de que ja marxés el BBVA i el Banesto a la 
zona dels Hortets ja fa uns anys. 
 
A més, d’aquest canvi d’oficines convencionals a “store” pot deixar moltes 
persones grans que no tenen accés ni coneixements digitals sense cap 
referència bancària o d’estalvis al municipi, dificultant així el cobrament de les 
pensions o els serveis bancaris més freqüentats per aquest col·lectiu més 
vulnerable. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de 
Catalunya - Més Deltebre a l’Ajuntament de Deltebre proposa l’adopció dels 
següents, 
 
ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Deltebre manifesta el rebuig al tancament de les 
oficines de CaixaBank a la zona de Jesús i Maria (Av. Germans Carsi) i a la 
zona de la Cava (Av. Esportiva), per tal de deixar el municipi de Deltebre en 
una única oficina al carrer Ramon i Cajal. 
 
Segon.- En el supòsit que aquest tancament sigui irreversible, deixar l’oficina 
de Jesús i Maria un caixer automàtic per poder fer els tràmits mínims dels 
clients i usuaris de la zona. 
 
Tercer.- Instar a CaixaBank a realitzar cursos de formació específics per a gent 
gran i persones que ho sol·licitin a fi i efecte que tinguin els coneixements 
pertinents per poder seguir operant a l’entitat després dels canvis digitals que 
s’impulsen des de l’entitat. 
 
Quart.- Notificar aquest acord a l’entitat financera CaixaBank, a l’Associació de 
Veïns de Jesús i Maria, als Casals de Jubilats del municipi i al Departament 
d’Economia de la Generalitat de Catalunya., 
 
No obstant això, el ple acordarà el que sigui oportú. 
 
Deltebre, juliol de 2019. Sgt. ERC-Més Deltebre i Socialistes per Deltebre-CP. 
 

Abans de procedir a la votació, l’alcalde informa que la Primera Tinenta 

d’Alcaldia haurà d’abstenir-se de debatre i votar aquesta moció per evitar un 

conflicte d’interessos per quant pot tenir un interès directe i personal en el 

mateix, d’acord amb l’establert a l’article 16.1 del vigent Reglament Orgànic 

Municipal. 

Finalitzades les intervencions, el Sr. President sotmet a votació l’esmentada 
proposta quedant aprovada per unanimitat, per tant resta expedit el tràmit 
adient sent facultat el Sr. Alcalde per a dur-ho a terme i per portar a efecte el 
que calgui per a l’execució d’aquest acord. 

 

 


