
JUTJAT INSTRUCCIÓ NÚM.30 BARCELONA

DILIGÈNCIES PRÈVIES 3014/2013

AL JUTJAT D’INSTRUCCIÓ NÚM. 30 DE BARCELONA

ALBERT RAMBLA FÀBREGAS,  Procurador  dels  Tribunals  i  de la CANDIDATURA

D’UNITAT POPULAR , conforme s'acredita amb la designa que s’adjunta al present escrit com

a doc.1, comparec i, com millor en dret procedeixi,

DIC:

Que en nom de la  meva mandant,  formulo  mitjançant  el  present  escrit  QUERELLA

CRIMINAL, per la comissió de diversos presumptes d’administració deslleial, contra Sr. NARCÍS

SERRA SERRA, ADOLF TODÓ ROVIRA, JAUME MASSANA RIBALTA així com la resta de

membres del  Consell  d’Administració  de Catalunya  Caixa  que van adoptar  els  acords que

consten a les actes de data 19 de gener de 2010 i 13 d’ octubre de 2010 i que més endavant es

relacionaran,  interessant se’ns tingui per personats, en virtut dels articles 125 CE i 101 i 270 i

següents LECrim, com a ACUSACIÓ POPULAR. 

Complimentant allò que disposa l'article 277 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, a continuació

passo a expressar:

I

La querella es presenta davant aquest Jutjat d’Instrucció núm. 30 de Barcelona, que és el

que instrueix les Diligències Prèvies núm. 3014/2013, incoades a arrel dels fets objecte de la

mateixa. 

II

El querellant, que com s'ha dit és el meu poderdant, és la  CANDIDATURA D’UNITAT

POPULAR, associació política amb NIF núm. G-59736926 i domicili social a la plaça Gispert

núm. 4, 1er de Manresa (08241), 
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Que formula querella pública, i es presenta davant d'aquest Jutjat a tenor dels articles

312 i 313 de la Llei  d’Enjudiciament Criminal,  interessant que per part  dels Tribunals, es

resolgui  una petició  formulada des de la  ciutadania  sobre l'acció  penal  en tant  que dret

subjectiu d'aquesta, també reconegut i traslladat a qui el representa com a persona jurídica,

en aquest cas un partit polític, en el sentit que aquest dret subjectiu s’exercita no enfront el

querellat  (i  per  això  l’acció  popular  és  una  querella  pública),  sinó  enfront  a  l’òrgan

jurisdiccional, a qui crea l’obligació de resoldre, mitjançant interlocutòria motivada, l’admissió

o denegació de la querella.

És imprescindible  recordar  el  que indica  la  pròpia  Exposició  de Motius  de la  Llei

d’Enjudiciament Criminal sobre aquesta acció:

“En los pueblos verdaderamente libres, el ciudadano debe tener en sus manos medios

eficaces para defender y conservar su vida, su libertad, su fortuna, su dignidad,  su

honor;  y el  interés de los habitantes del territorio es ayudar al  Estado para ejercer

libérrimamente  una  de  sus  funciones  más  esenciales,  cual  es  la  de  castigar  la

infracción de la Ley Penal”.

Aquesta aportació del gran inspirador de la Llei, Manuel Alonso Martínez ja en el s.

XIX,  provoca  als Comentarios  a  la  Acción  Popular,  que  l’any  1888  hi  dedicà  Francisco

Silvela, la següent reflexió:

“No cabe dudar que la acción pública debía ser una sola, que los fines del Ministerio

Fiscal al ejercitarla se confunden en un todo con los de la acción popular , y que esta

representa un principio de desconfianza de aquélla; (…). El contenido de la querella

pública o acusación popular no es otro que el derecho del ciudadano a perseguir el fin

social  de la justicia independientemente de la representación que para ello  tiene el

Estado; es una función que se confía al ciudadano, al igual que el derecho al sufragio o

de elegibilidad para cargos públicos”.

Aquesta tradició jurídica ve a ser reconeguda avui en el marc del dret fonamental a la

tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) i en el reconeixement exprés del dret de l'acció popular

en l'article 125 de la Constitució i en l'article 19 de la Llei Orgànica del Poder Judicial com a

forma de participació dels ciutadans en l'Administració de Justícia, que també en el present

cas i com a exclusiva finalitat del querellant venim a exercir d'acord amb els fets i fonaments

de dret que seguidament s'exposaran. 

III
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Els querellats són:

NARCÍS SERRA SERRA, ADOLF TODÓ ROVIRA, JOAN GÜELL JUAN, ANTONI LLARDÉN

CARRATALÁ,  JOAN  MANUEL  PLA  RIBAS,  JORDI  BERTRÁN  CASETLLVÍ,  JOSEP

BURGAYA  RIERA,  JOAN  ECHANIZ  SANS,  ESTANÍS  FELIP  MONSONÍS,  FRANCESC

IGLESIAS SALA, JOSEP ISERN SAUN, CARME LLOBERA CARBONELL, GEMMA LÓPEZ

CANOSA,  MANUEL  MATOSES  FORTEA,  JOSEP  MOLINS  CODINA,  MONTSERRAT

ROBUSTÉ  CLARAVALLS,  ANTONIO  MARIA  SANCHEZ  MORENO,  FRANCISCO  JOSÉ

VILLEGAS  HERRERO,  MATIES  VIVES  MARCH,  MANUEL  ROSELL  MARTÍ,  GABRIEL

FERRATÉ  PASCUAL,  ROGELI  FLETAS  ANGLADA,  JOSEP  ALONSO  ROCA,  JORDI

ANDREU  CORBATÓN,  JAUME  ANTICH  BALADA,  JUAN  ARNAL  ALBESA,  JOSEP  M.

BADIA  SALA,  JUAN  BORONAT GUTIERREZ,  JOAN CARLES BORONAT  RODRIGUEZ,

BENET BOTIFOLL ALMENDROS, JOSEP CAMPRUBÍ DUOCASTELLA, SARA CARDONA

RASO, IGNASI CARNICER BARRUFET, JUAN CARRERA PEDROL, JOSÉ CATOT JAMILÀ,

ANGEL CUNILLERA ZARATE, FRANCESC XAVIER FARRIOL ROIGÉS, MANUEL FUSTER

PITARCH,  ROGER  GARCÍA  NOGUERA,  GENÍAS  GARRIGA  BACARDÍ,  CRISTÓFOL

GIMENO  IGLESIAS,  AMELIO  GOMEZ  TOQUERO,  LUIS  ANTONIO  GUERRERO  SALA,

FLORENTÍ  JORGE  MACHADO,  MIQGUEL  ANGEL  LOPEZ  MALLOL,  RAMON  LLANAS

SANMIQUEL,  ADELINA  MASFERRER  MASCORT,  FRANCESC  MAURI  CASAS,  JOSEP

NOLLA  SALVADÓ,  JOAQUIM  PALÀ  PALOU,  PAU  RICOMÀ  VALLHONRAT,  MARIA

ANTONIA TRULLÀS POVEDANO, JOSÉ MARIA VALLÈS JOVÉ, LAURA VIVES TAPIAS-

I qualsevol altra persona que pogués quedar-ne involucrada, a resultes dels fets que en

la querella es demanen que s'investiguin.

IV

RELACIÓ CIRCUMSTANCIADA DELS FETS

PRIMER.- Segons l’actuat en el present procediment, existeixen indicis que, durant la

seva  activitat  a  Caixa  d’Estalvis  de  Catalunya,  i,posteriorment,  a  Catalunya  Caixa,  els

querellats van portar a terme conductes que podrien ser incardinades dins el tipus relatiu al’

administració deslleial.
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Sobre l’esceneri general en el que els querellats han portat a terme les seves conductes

delicitives.

L'impacte de la crisi mundial sobre el sector financer espanyol es va projectar amb particular

virulència  sobre  les  caixes  d'estalvis  com  ara  Caixa  d’Estalvis  de  Catalunya.  A  les

conseqüències  d’un col·lapse econòmic global,  a les Caixes  d’Estalvi  s’hi  va haver d’afegir

carteres amb subjacents immobiliaris  de tota índole en volums d'inversió sense precedents

(actius materials  en balanç,  participacions al  capital  de societats de promoció i  carteres de

crèdits  hipotecaris),  devaluació  sostinguda  i  profunda  dels  preus  de  mercat,  polítiques

d'adjudicació  intensiva  d'alguns  d'aquests  actius  immobiliaris  i,  en  particular,  de  sòl

urbanísticament  no  madur.  Tot  això  en  entorns  de  morositat  acrescuda,  de  requisits  de

supervisió prudencial agreujats en matèria de recursos propis, coeficients de solvència i dotació

de provisions i que, en general, han afectat de forma diversa a les diferents entitats però que

han comportat un risc generalitzat d'infra-dotació patrimonial de les caixes d’estalvi. Així mateix,

Recomanació  de  la  Comissió  europea  de  30  d’abril  de  2009  deia  expressament  que  la

“assumpció de riscos excessius en el sector dels serveis financers i, particularment, als bancs

i empreses  d'inversió  ha  contribuït  a  la  crisi  d'algunes entitats  financeres  i  a  l'aparició  de

problemes sistèmics tant en els Estats membres com a nivell mundial. Aquests problemes s'han

propagat a la resta de l'economia, produint alts costos per a la societat. Hi ha un ampli consens

quan  s'afirma que  les  inadequades  pràctiques  de  remuneració  aplicades  en  el  sector dels

serveis financers, encara que no siguin la causa principal de la crisi financera oberta en 2007

i 2008, han afavorit una assumpció de riscos excessius i contribuït així a les importants pèrdues

sofertes per les principals entitats financeres.

En aquest  context,  amb la finalitat  de solucionar  els  problemes que estaven travessant  les

entitats de crèdit - pèrdua del valor dels seus actius a l'esclatar la bombolla immobiliària i la

gran dificultat per a obtenir finançament internacional -, es van adoptar per part dels poders

públics una sèrie de mesures encaminades a assolir  la seva reestructuració, reduint el seu

nombre i augmentant la seva grandària, cosa que en va comportar, en la majoria de casos, la

seva  fusió.  De  fet,  des  de  l'any  2008,  el  Govern  espanyol  havia  vingut  fomentat  la

reestructuració del sistema financer, conscient que el sanejament del mateix, víctima de l'esclat

de la «bombolla immobiliària», resultava condició indispensable per a la reactivació del crèdit i

la consegüent superació de la greu crisi econòmica actual. 

Per tal  de complimentar aquests objectius,  al  juny de 2009, el  Govern va crear el Fons de

Reestructuració Ordenada Bancària, el FROB, amb la finalitat de facilitar la reestructuració de

les entitats en crisis i promocionar les fusions voluntàries Per a arribar a aquest últim objectiu,
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el Govern va crear un mecanisme específic denominat Sistema Institucional de Protecció (sip)

que reformava el règim jurídic de les Caixes d'Estalvis

En aquest context de crisi galopant, al mes de desembre de 2009, els Consells d’Administració

de Caixa de Catalunya, Caixa de Tarragona i Caixa de Manresa van aprovar un Protocol de

Fusió i un Pla d’Integració de les tres entitats. En aquest pla d’integració es contemplava, entre

d’altres mesures, sol·licitar al  FROB recolzament econòmic per la seva fusió a través de la

subscripció per part del FROB de participacions preferents convertibles emeses per la entitat

resultant de la fusió per import de mil dos-cents cinquanta milions d’euros. 

Amb data 28 de gener de 2010 la Comissió Europea va validar el règim de capitalització del

sector financer espanyol destinat a potenciar la fortalesa de les entitats de crèdit, sistema a

estructurar a través del FROB i la Comissió Rectora del FROB, en reunió celebrada el 25 de

març de 2010, va decidir recolzar financerament tres processos d’integració d’entitats de crèdit

prèviament aprovades pel Banc d’Espanya: Un, el de Caixa Manlleu, Sabadell i Terrassa, amb

una ajuda de 380M E. El segon, el de Caixa Catalunya, Tarragona i Manresa, amb una ajuda

de 1250ME. I l’últim, el relatiu a i Caja Duero iCaja España, amb una ajuda de525 ME.

Amb data 17 de maig de 2010 les Assemblees Generals de Caixa Catalunya, Caixa Tarragona i

Caixa  Manresa,  reunides i  liderades  pels  seus respectius  presidents,  Narcís  Serra,  Gabriel

Ferraté i Manel Rosell, van aprovar el procés de fusió de les tres entitats, mitjançant la creació

d'una nova caixa, Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa (CatalunyaCaixa) en els

termes i condicions que es van fixar en el projecte comú de Fusió. Aquesta fusió es va  acabar

materialitzar a través d’escriptura pública de data 30 de juny de 2010 i havent rebut prèviament

l’aprovació de la Generalitat de Catalunya.

Amb data  27 de juliol  de 2010, a través de l’”Acord de la  Comissió  Rectora  del  Fons de

Reestructuració  Ordenada bancària  per  el  que es  detallen  els  criteris  i  condicions  als  que

s’ajustarà  l’actuació  del  Fons  de  Reestructuració  Ordenada  Bancària  en  els  processos

d’integració o recapitalizació d’entitats de crèdit previstes als articles  9 i 10 del Real Decret

9/2009, de 26 de juny, sobre reestructuració bancària i reforçament dels recursos propis de els

entitats de crèdit” es va acordar que les entitats beneficiàries del recolzament del FROB havien

de comprometre’s a portar a terme un procés de racionalització de les seves estructures de

racionalització i gerència i que, en tant es mantingués el recolzament del FROB, les entitats

beneficiàries  es  comprometien  a  ajustar  les  seves  polítiques  de  retribució  dels  seus  alts

directius  als  criteris  assenyalats  a  la  normativa  comunitària  aplicable  i  allò  disposat  per  la

Comissió Europea en les seves recomanacions de data 30 d’abril de 2009 així com les seves

posteriors modificacions
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L’endemà,  el  28  de  juliol  de  2010,  Caixa  d’Estalvis  de  Catalunya,  Tarragona  i  Manresa

(CatalunyaCaixa) van rebre la quantitat de 1250 milions d’euros del FROB. En concret, aquest

dia es va fer efectiva la signatura davant notari de la emissió, subscripció i desemborsament de

participacions  preferents  convertibles  en quotes  participatives.  El  document  el  va  signar  el

Director General del FROB, el Sr. Julian Atienza i el Director General de Caixa de Catalunya,

Tarragona i Manresa, Sr. Adolf Todó.

Amb data  12  d’abril  de  2011 el  Consell  d’Administració  de  Caixa  d’Estalvis  de Catalunya,

Tarragona i Manresa va acordar la constitució de CatalunyaBanc a través d’escriptura publica

de data 1 d’octubre de 2011. tal i com explicava el mateix Consell d’Administració, “d'acord amb

les possibilitats establertes pel marc legal de la Llei estatal de les caixes d'estalvis i la pròpia del

territori català, CatalunyaCaixa ha acordat la constitució d'una institució bancària que permetrà

l'augment de la seva capitalització. Aquesta fórmula jurídica permet el creixement dels recursos

propis procedents d'inversors que poden ser tant públics com privats”

Amb data 27 de setembre de 2011 es va atorgar escriptura de segregació autoritzada pel Notari

de  Barcelona,  El  Sr.  José  Alberto  Marín  Sanchez,  amb  el  número  1620  de  protocol  per

Catalunya Caixa i Catalunya Banc S.A.. En virtut d’aquesta segregació, la totalitat del negoci

financer de Catalunya Caixa es va transmetre per successió universal a Catalunya Banc S.A.

(CX).

La Comissió Rectora del FROB, en reunió celebrada el 30 de setembre de 2011, va aprovar la

injecció de capital de 1718 euros a CatalunyaBanc.

Amb data  27 de novembre de 2012,  la  Comissió  Rectora del  FROB va acordar  el  pla  de

resolució de la entitat Catalunya Banc (CX) i la seva remissió al Banc d’Espanya que, en la

mateixa data, va procedir a la seva aprovació. Més tard, el 28 de novembre de 2012, el Pla de

resolució va ser aprovat per la Comissió Europea

Amb data 17 de desembre de 2012 la Comissió Rectora del FROB es va reunir i va determinar,

a l’empara de l’article 5 de la llei 9 /2012, la valoració econòmica de Catalunya Banc en un

import  negatiu  de  6.674  milions  d’euros  i  va  acordar  la  operació  de  conversió  de  les

participacions  preferents  convertibles  subscrites  pel  FROB  el  2010.  Com  a  conseqüència

directa d’això, el FROB va passar a ser titular del 100% de la entitat Catalunya Banc
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Sobre els actes concrets portats a terme pels querellats

En el marc de la frapant crisi econòmica a la que s’ha fet referència, la entitat, representada pel

seu president, el Sr. Narcís Serra Serra, va acordar la contractació del Sr. Adolf Todó Rovira i el

Sr. Jaume Masana Ribalta, als qui es va beneficiar,  com consta a les diligències, de forma

injustificada  amb  exhorbitades  retribucions  econòmiques,  satisfetes  a  través  de  diverses

fórmules,  totalment  injustificades  i  improcedents en atenció  al  moment  per  el  que passava

l’entitat.

ADOLF TODÓ ROVIRA. Va ser 

• nomenat  Director  General  de  Caixa  d’Estalvis  de Catalunya  (Caixa  Catalunya)  per

acord del Consell d’Administració de data 22 de gener de 2008 amb efectes des de l’ 1

de març de 2008.

• nomenat Director General de Caixa d’Estalvis de Catalunya, Tarragona i Manresa per

acord de l’Assemblea General de data 17 de maig de 2010.

• Nomenat Conseller Delegat de Catalunya Banc amb data 14 de juny de 2011.

• Nomenat President de Catalunya Banc amb data 11 d’octubre de 2011.

Pel que fa a les clàusules contractuals relatives al Sr. Adolf Todó Rovira, es va disposar en el

seu favor i en un clar perjudici per a la societat de

1.- Retribució fixa anual de 600.000 € i una retribució variable del 35% del total de la retribució

fixa condicionada al compliment d'objectius.

2.-  Clàusula  contractual  per  rescissió  anticipada:  3  anualitats  de  la  retribució  fixa  i 

variable. 

3.-Clàusula de no competència postcontractual: dues anualitats. 

4.-Clàusula  de  prejubilació  a  partir  dels  60  anys  per  la  qual  cobraria  fins  als  67  anys 

una renda mensual del 90% de la retribució fixa. 

5.-  Reconeixement  d’“una  retribució  variable  plurianual”  per  la  consecució  d'objectius 

d’almenys  un  60%  dels  fixats  en  el  Pla  estratègic  de  Caixa  de  Catalunya 

en  una  quantia  de  mitja  anualitat  de  la  retribució  fixa,  per  cada  any  de  durada  del 

mateix, a percebre l'últim any del Pla. 

7



6.-  Reconeixement,  a  partir  dels  67  anys,  d’una   renda  vitalícia  del  80% de  la  retribució

fixa percebuda en els 12 mesos anteriors,  a formalitzar a través d’un contracte d’assegurança

col·lectiva  amb  aportacions  periòdiques  a  realitzar  per  Catalunya  Banc  SA,  prenedor  de

l’assegurança.

7.- Reconeixement a la Sra. Adriana Todó, filla del querellat Adolf Todó, la possibilitat, en cas

de defunció del seu pare, d’escollir entre rebre el fons acumulat de la pòlissa d'assegurança de

pensions amb un import mínim de tres anualitats de l'última retribució fixa o bé, alternativament,

una pensió vitalícia per l'import del 50% de la retribució fixa percebuda en els últims dotze

mesos. 

8. Subscripció a favor del Sr. Todó de la Pòlissa Núm. 29.000.004. de l’asseguradora  Ascat

Vida SA, constituïda per Caixa de Catalunya l’any 1986, i en la que s’hi conté un apartat en el

que s’estableix que en cas d'extinció de la relació laboral per causa diferent de l'acomiadament

procedent,  tindrà  dret  a  la  provisió  matemàtica  que resulti  de  capitalitzar  la  pòlissa  fins  a

aquesta data. El total dels drets econòmics consolidats per aquesta pòlissa pel Sr. Todó són de

3.247.788,38 €. 

9. Subscripció, el 2 de novembre de 2010, a favor del Sr. Todó, de la Pòlissa Núm. 29.000.005

amb l’asseguradora Ascat Vida SA amb l’objectiu d’instrumentar la previsió complementària per

als membres de l'equip directiu de l'entitat prenendora, donant compliment al compromís per

pensions  derivat  de  les aportacions  a  pòlissa  d'assegurances  que  estableixin  els  plans  de

retribució variable que acordi el Consell d'Administració.”.  La prima inicial dels Srs. Todó va ser

de 401.109 €

10. Fons de pensions intern meritat a favor del Sr. Todó de 3.968662 euros

11. Titular, a juliol de 2012, de provisions matemàtiques per un total de 8.273.620,11 €

12.-  Cobrament  de  13.004,80  €  en  concepte  de  dietes  per assistència  a  les  reunions  del

Consell d'Administració en els anys 2011 i 2012.

Segons sembla, malgrat la dura crisi econòmica i la sol·licitud de diners públics per a assegurar

la viabilitat  de l’entitat,  les retribucions del  Sr.  Todó van augmentar de forma espectacular,

causant un perjudici clar i driecte a la seva societat i bsucant únicamente un benefici propi. En

concret,

ANY  RETRIBUCIÓN  FIXA  RETRIBUCION  VARIABLE  TOTAL 

2008 684.713,97 0  684.713,97 

8



2009 700.486,26 200.340  900.826,26 

2010 800.481,38 568.448  1.368.929,38 

2011 812.501,42 128.100  940.601,43 

2012 183.699,03 0                                                 183.699,03

TOTAL  3.181.882 896.888,01 4.078.770,07 

De fet,  la  rebaixa  en  els  sous  de  l'any  2.012  es  va  deure  única  i  exclusivament  al  Reial

decret Llei 2/2012 de 3 de febrer que va establir una retribució legal màxima de 300.000 euros

per  tots  els conceptes  per  a  Presidents  Executius,  Consellers  delegats  i  directius  de  les 

entitats participades majoritàriament pel FROB,incloent-se les dietes en la retribució fixa. Com a

conseqüència d'aquesta norma, Catalunya Banc va procedir en data 24.4.12 a l'adaptació dels

contractes d'alta direcció de  Todó , de tal forma que les seves retribucions tenen el límit de

300.000 € anuals per tots els conceptes. 

JAUME MASSANA RIBALTA. Va ser

• nomenat Director General adjunt de Caixa d’Estalvis de Catalunya (Caixa Catalunya)

per Acord del Consell d’Administració de data 26 de març de 2008 amb efectes d’ 1

d’abril e 2008

• Nomenat Director General adjunt de Catalunya Banc per acord del Consell de 5 de juliol

de 20120

• nomenat Director General de Catalunya Banc pe acord del Consell d’administració de

data 14 de juny de 2011.

Pel que fa a les clàusules contractuals relatives al Sr.Jaume Massana Ribalta, es va disposar

en el seu favor i en un clar perjudici per a la societat de

1.- Retribució fixa anual  de 371.000 € i una retribució variable del 35% del total de la fixa,

vinculada al compliment d'objectiuestablerts pel Consell d'Administració

2.-  Clàusula  contractual  per  rescissió  anticipada:  3  anualitats  de  la  retribució  fixa  i 

variable. 

3.-Clàusula  de  prejubilació  a  partir  dels  60  anys  per  la  qual  cobraria  fins  als  65  anys 

una renda mensual del 90% de la retribució fixa. 
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4.-  Reconeixement  d’  “una  retribució  variable  plurianual”  per  la  consecució

d'objectius d’almenys  un  60%  dels  fixats  en  el  Pla  estratègic  de  Caixa  de  Catalunya 

en  una  quantia  de  mitja  anualitat  de  la  retribució  fixa,  per  cada  any  de  durada  del 

mateix, a percebre l'últim any del Pla. 

5.- Subscripció a favor del Sr. Massana de la Pòlissa Núm. 29.000.003. amb l’asseguradora

Ascat Vida SA, constituida per Caixa de Catalunya l’any 1986, i en la que s’hi conté un apartat

en  el  que  s’estableix  que  en  cas  d'extinció  de  la  relació  laboral  per causa  diferent  de

l'acomiadament  disciplinari  procedent,  tindrà  dret  a  la  provisió  matemàtica  que resulti  de

capitalitzar  la  póliza  des  de  la  data  de  l'extinció  de  la  relació  laboral  fins  al  moment  del

cobrament de la prestació, de la quantia acumulada en la data d'extinció de la relació laboral .El

total  dels  drets  econòmics  consolidats  per  aquesta  pòlissa  pel  Sr.  Massana  van

ser: 593.331,60€. 

6.-Subscripció,  el  2  de  novembre  de  2010,  a  favor  del  Sr.  Massana,  de  la  Pòlissa  Núm.

29.000.005  amb  l’asseguradora  Ascat  Vida  SA  amb  l’objectiu  dinstrumentar  la  previsió

complementària per als membres de l'equip directiu de l'entitat prenendora, donant compliment

al compromís per pensions derivat de les aportacions a pòlissa d'assegurances que estableixin

els plans de retribució variable que acordi el Consell d'Administració.”. La prima inicial va ser de

280.778,50 € 

7. Fons de pensions intern meritat a favor del Sr. Massana de 606.677euros

8. Titular de provisions matemàtiques per un total de  1.712.120.11 €. 

9- Dietes. Cobrament de 9753,6€ en concepte de dietes per assistència a les reunions

del Consell d'Administració en els anys 2011 i 2012.

Segons sembla, malgrat la dura crisi econòmica i la sol·licitud de diners públics per a assegurar

la viabilitat de l’entitat, les retribucions del Sr. Massana van augmentar de forma espectacular,

causant un perjudici clar i driecte a la seva societat i bsucant únicamente un benefici propi. En

concret,

ANY  RETRIBUCIÓ  FIXA  RETRIBUCIÓ  VARIABLE  TOTAL 

2008 360.980,57  0  360.980,57 

2009 529.196,68  123.877  653.073,68 

2010  598.428,13  397.916,5  996.344,63 

2011 610.201,35  86.467,51  696.668,86 
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2012 188.865,71  0  188.865,71 

Total 2.287.672,44 € 608.261,01 2.895.933,45 

Tal  i  com  hem  dit,  La  rebaixa  en  els  sous  de  l'any  2.012  es  va  deure  única  i

exclusivament al Reial decret Llei 2/2012 de 3 de febrer que va establir una retribució

legal màxima per als directius de les entitats aprticipades pel FROB

LLUÍS GASULL MOROS

Lluis Gasul Moros va cobrar la desproporcionada i insultant quantitat de  7.478.301 €. 

com a indemnització per la seva dimissó a conseqüència de la fusió de les tres Caixes

d’Estalvi.

RICARD CLIMENT MECA

Ricard Climent Meca va percebre la desproporcionada i insultant quantitat de  1.376.758 €

com a indemnització per la seva dimissó a conseqüència de la fusió de les tres Caixes

d’Estalvi.

GLORIA AUSIÓ ASUMÍ

Gloria  Ausio  Arumi  va  percebre  la  desproporcionada  i  insultant  1.308.552  €. com  a

indemnització per la seva dimissó a conseqüència de la fusió de les tres Caixes d’Estalvi.

NARCÍS SERRA SERRA

Narcís  Serra  tenia  un  càrrec  representatiu,  malgrat  la  qual  cosa  tenia  elevats 

emoluents en concepte de dietes. 

Any  Dietes  Retribució  Total 

2004 24.801,05       24.801,05 

2005 92.909,20       92.909,20 

2006 135.707,85     135.707,85 

2007  61.808,92  175.000  236.808,92 

2008  85.440  175.000  260.440 

2009  82.580,48  177.800  260.380,48 

2010  92.334,08  154.059  246.393,08 
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A  partir  de  l'any  2007,  i  d’acord  amb  la  Llei  35/1985  de  2  d'agost  de 

regulació de les normes bàsiques sobre Òrgans Rectors de les Caixes d'Estalvis i la 

Llei  14/2006  de  27  de  juliol  de  modificació  del  Text  Refós  de  les  Lleis  15/1985 

de  12  de  juliol,  6/1989  de  25  de  maig  i  13/1993  de  25  de  novembre  de  Caixes

d'Estalvi de Catalunya de la Generalitat de Catalunya es va proposar la fixació d'un

salari al Sr. Narcís  Serra com a President no executiu, en tenir caracter potestatiu la

seva fixació. 

Del que consta a les presents diligències, és innegable que han existit retribucions i

indemnitzacions  desproporcionades  en  favor  dels  directius  de  Catalunya  Caixa  i

alienes a la seva real situació d'insolvència. 

Com  hem  dit  anteriorment,  amb  data  28  de  juliol  de  2010,  Caixa  d’Estalvis  de

Catalunya,  Manresa  i  Tarragona  (CatalunyaCaixa) va  rebre  la  quantitat  de  1250

milions  d’euros  del  FROB.  En  canvi,  els  beneficis  aprovats  pel  Consell

d'Administració de  Catalunya  Caixa  per  al  trienni  2007-2009  van  aconseguir  una

xifra superior als 750 milions d'euros. 

Malgrat  la  dificil  situació  econòmica  global  i en  particular  del  sistema  financer  i

especialment  d'aquesta  Caixa  d’Estalvis,  la  Comissío  de  Retribucions  i  el  Consell

d’Administració  van  adoptar  acords  en  els  que  s’acordava  la  pujada  dels  sous

dels seus Alts Directius, com Adolf Todó i Jaume Massana, sous que no van deixar de

pujar  durant  els  anys 2009,  2010  i  2011. Així,  per  exemple,  Adolf  Todó  va

experimentar una pujada del salari fix en 2009 de 100.000 € respecte del fixat en el

seu contracte; de 100.000 € més en 2010 i en 12.000 € en 2011. Quant a la retribució

variable,  va  pujar  del  35%  fixat  en  el  seu  contracte  al  50%  del 

salari  fix  per  acord  del  Consell  d'Administració  de  19.1.2010. En  el  cas  del  Sr.

Massana,  també  s’ha  vist  pujades  de  sou  en els  anys  analitzats  així  com  de  la

retribució variable, del 35% al 45% Aixi mateix, el Consell d'Administració, a proposta

de la Comissió de Retribució,va  aprovar els contractes inicials  subscrits amb Adolf

Todó  i  Jaume  Masana  on  s'inclouen els  drets  per  pensions  i  prejubilaciones  d'un

import tan elevat com a perjudicial per als interessos de l'entitat. 

Com hem dit, els  acords van ser adoptats pel Consell d'Administració, presidit  per

Narcís Serra Serra des del 16 de març de 2005 fins al 16 de novembre de 2010, que

va abandonar el càrrec de President de Caixa d’Estalvis de Catalunya perquè l’entitat

va finalitzar el procés de fusió amb Caixa Tarragona i Caixa Manresa.
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Els  denunciats,  membres  dels  Consells  d'Administració  de  la  Caixa  d’Estalvis  de

Catalunya, que van adoptar els acords de dates 19 de gener de 2010 i 13 d'octubre de

2010,  entre  els  quals  figuren els  principals  beneficiaris,  Narcís  Serra  Adolf  Todó i

Jaume Massana amb evident abús del càrrec, van utilitzar els fons d'una entitat amb

connotacions i transcendència públiques, en benefici propi i amb clar perjudici per a

l'entitat, la qual cosa va contribuir a la seva greu crisi financera. Arribant a rebre altes

retribucions variables en contra del criteri de la Comissió Europea qui les considerava

una forma inconvenient de retribuir als alts directius donat que per a la seva percepció

procuren un benefici ràpid de l'entitat que desemboca en un perjudici a mitjà termini en

assumir riscos no desitjats. Tot això denota un reprotxable i espúri maneig dels fons

d'una  entitat  que  el  seu únic  objectiu  ha  de  ser  procurar  un  adequat  benefici  per

destinar-ho a obra social i evitar un balafiament d'aquests fons en benefici dels alts

directius. En aquest sentit recordar que,

Estableix  text  Refós de les Caixes  d’Estalvi  de Catalunya  (Decret  legislatiu  1/2008

d’11) que les són caixes d’estalvi  “les institucions financeres de caràcter social i de

naturalesa fundacional,  sense ànim de lucre, no dependents de cap altra empresa,

dedicades a la captació, l'administració i la inversió dels estalvis que els són confiats,

que presten llurs serveis a la comunitat, sota el Protectorat públic de la Generalitat,

exercit per mitjà del Departament d'Economia i Finances., establint-se, com a objectiu

de les mateixes el de “fomentar l'estalvi, fent una captació i una retribució adequades

dels estalvis i invertint-los en el finançament d'actius d'interès general mitjançant les

operacions  econòmiques  i  financeres  permeses  per  les  lleis,  i  també  fomentar  el

desenvolupament econòmic i social en llur àmbit d'actuació, d'acord amb els principis

que  inspiren  la  responsabilitat  social  i  el  bon  govern  de  l'empresa”(  ART.  3),

concretant-se que “tenen un caràcter preferent en la inversió de les caixes d'estalvis

els  finançaments  atorgats  a  petites  i  mitjanes  empreses,  a  empreses  d'economia

social i a infraestructures culturals” i exigint se que (art. 4) 

Les Caixes d’Estalvi són entitats  de crèdit que, tal i com deia la Catedràtica de Dret

Penal  de  la  universitat  de  Granada  Elena  B.  Marín  de  Espinosa  Ceballos  “cabe

recordar  que  las  Cajas  de  Ahorros son  entidades  de  crédito  de  naturaleza

fundacional y de carácter social, sin ánimo de lucro  ,   que orientan su actividad a  

la  consecución de fines de interés público,  correspondiendo su regulación,  por

determinación  constitucional,  a  las  Comunidades  Autónomas.  Es,  pues,  tanto  su

naturaleza singular como lo peculiar de sus objetivos la circunstancia que las hecho
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merecedoras  de  un  tratamiento  distinto  y  más  favorable  que  el  que  reciben  las

entidades financieras al uso, al tiempo que ha propiciado la injerencia de los poderes

públicos en su funcionamiento y en la elección de sus órganos de gobierno.

Els  Consells  d'Administració  que  van  adoptar  les  decisions  contràries  als  bons 

interessos de l'entitat, van anar els següents: 

1º/ Acord del Consell d'Administració de 19 de gener de 2010. S'aprova la proposta de

la  Comissió  de  Retribucions  consistent  a  augmentar  el 

salari  variable  anual  del  Sr.  Todó del  35 al  50% i  del  Sr.  Masana del  35 al  45%.

S'aprova amb l'oposició  de la  Consellera  Srª.  Sara Cardona i  l'abstenció dels  Srs. 

Alonso i Garriga. Els membres del Consell que van votar a favor van ser ( 19):

NARCÍS  SERRA SERRA,  ADOLF TODÓ ROVIRA,  JOAN GÜELL JUAN,  ANTONI

LLARDÉN  CARRATALÁ,  JOAN  MANUEL  PLA  RIBAS,  JORDI  BERTRÁN

CASETLLVÍ,  JOSEP  BURGAYA  RIERA,  JOAN  ECHANIZ  SANS,ESTANÍS  FELIP

MONSONÍS, FRANCESC IGLESIAS SALA, JOSEP ISERN SAUN, CARME LLOBERA

CARBONELL,  GEMMA  LÓPEZ  CANOSA,  MANUEL  MATOSES  FORTEA,  JOSEP

MOLINS  CODINA,  MONTSERRAT  ROBUSTÉ  CLARAVALLS,  ANTONIO  MARIA

SANCHEZ  MORENO,  FRANCISCO  JOSÉ  VILLEGAS  HERRERO,  MATIES  VIVES

MARCH, 

2º/ Acord del Consell d'Administració de 13 d’octubre 2010. S'aprova la pujada salarial

pel  2011  dels  membres  del  Comitè  de  direcció.(  19)  Concretament,  del  Sr.  Todó

800.418  a  812501  i  del  Sr.  Massana  de  598428  a  610.201.  Aquest  Consell

d’Administració va tenir 7 vots en contra, 7 abstencions i la resta de vots a favor. En

aquella data, els membres del Consell d’Administració eren

NARCÍS SERRA SERRA, ADOLF TODÓ ROVIRA, JOAN GÜELL JUAN, ANTONI LLARDÉN

CARRATALÁ,  JOAN  MANUEL  PLA  RIBAS,  JORDI  BERTRÁN  CASETLLVÍ,  JOSEP

BURGAYA  RIERA,  JOAN  ECHANIZ  SANS,  ESTANÍS  FELIP  MONSONÍS,  FRANCESC

IGLESIAS SALA, JOSEP ISERN SAUN, CARME LLOBERA CARBONELL, GEMMA LÓPEZ

CANOSA,  MANUEL  MATOSES  FORTEA,  JOSEP  MOLINS  CODINA,  MONTSERRAT

ROBUSTÉ  CLARAVALLS,  ANTONIO  MARIA  SANCHEZ  MORENO,  FRANCISCO  JOSÉ

VILLEGAS  HERRERO,  MATIES  VIVES  MARCH,  MANUEL  ROSELL  MARTÍ,  GABRIEL

FERRATÉ  PASCUAL,  ROGELI  FLETAS  ANGLADA,  JOSEP  ALONSO  ROCA,  JORDI
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ANDREU  CORBATÓN,  JAUME  ANTICH  BALADA,  JUAN  ARNAL  ALBESA,  JOSEP  M.

BADIA  SALA,  JUAN  BORONAT GUTIERREZ,  JOAN CARLES BORONAT  RODRIGUEZ,

BENET BOTIFOLL ALMENDROS, JOSEP CAMPRUBÍ DUOCASTELLA, SARA CARDONA

RASO, IGNASI CARNICER BARRUFET, JUAN CARRERA PEDROL, JOSÉ CATOT JAMILÀ,

ANGEL CUNILLERA ZARATE, FRANCESC XAVIER FARRIOL ROIGÉS, MANUEL FUSTER

PITARCH,  ROGER  GARCÍA  NOGUERA,  GENÍAS  GARRIGA  BACARDÍ,  CRISTÓFOL

GIMENO  IGLESIAS,  AMELIO  GOMEZ  TOQUERO,  LUIS  ANTONIO  GUERRERO  SALA,

FLORENTÍ  JORGE  MACHADO,  MIQGUEL  ANGEL  LOPEZ  MALLOL,  RAMON  LLANAS

SANMIQUEL,  ADELINA  MASFERRER  MASCORT,  FRANCESC  MAURI  CASAS,  JOSEP

NOLLA  SALVADÓ,  JOAQUIM  PALÀ  PALOU,  PAU  RICOMÀ  VALLHONRAT,  MARIA

ANTONIA TRULLÀS POVEDANO, JOSÉ MARIA VALLÈS JOVÉ, LAURA VIVES TAPIAS-

V

Entén qui  subscriu  que  la  conducta  descrita,  com a  mínim i  sens
perjudici  de la qualificació provisional  que es pugui donar després de la
instrucció,  pot ser constitutiva de diversos delictes d’administració deslleial
de l’article 295 del Codi Penal, amb relació als articles 296.2 i 297 CP que
preveu que 

295 Els administradors de fet o de dret o els socis de qualsevol societat constituïda o
en formació, que en benefici propi o d'un tercer, amb abús de les funcions pròpies del seu
càrrec, disposin fraudulentament dels béns de la societat o contreguin obligacions a càrrec
d'aquesta  causant  directament  un  perjudici  econòmicament  avaluable  als  seus  socis,
dipositaris,  cuentapartícipes  o  titulars  dels  béns,  valors  o  capital  que  administrin,  seran
castigats amb la pena de presó de sis mesos a quatre anys, o multa del tant al  triple del
benefici obtingut.

 

Art  297 C Els  efectes d'aquest  Capítol  s'entén per  societat  tota cooperativa,  Caixa
d'Estalvis, mútua, entitat financera o de crèdit, fundació, societat mercantil  o qualsevol altra
entitat d'anàloga naturalesa que per al compliment de les seves finalitats participi de manera
permanent al mercat. 

VI

Les diligències de les quals s'interessa la seva pràctica per a la comprovació dels fets

exposats són les següents:

1.- Que, a través d’aquesta representació, es citi al Secretari General de l’associació política des

del 29 de juny de 2008, data en què va ser escollit com a tal per l’Assemblea Nacional i de

conformitat amb els articles 22 i 23 dels Estatuts que regeixen l’esmentada associació, En PAU
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JUVILLÀ BALLESTER, facultat per aquesta per poder actuar en la seva representació davant

els  Tribunals,  als  efectes  de  ratificar  la  designa  d’advocat  i  procurador  continguda  en  el

document que s’adjunta, com a  doc. 1, al present escrit, AIXÍ COM EL CONTINGUT DE LA

PRESENT QUERELLA.

Per això, al JUTJAT 

DEMANO: Que  tingui  per  formulada  aquesta  QUERELLA,  es  serveixi  admetre-la  i

procedeixi a la seva tramitació fins a l’obertura de judici oral contra el querellat i aquelles altres

persones  que  puguin  resultar  criminalment  responsables  dels  fets,  i  que  se’ns  tingui  per

personats com a ACUSACIÓ POPULAR, entenent-se amb els professionals designats en les

successives actuacions.

Barcelona, a 10 d’ocubre de 2013
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