
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

Anàlisi del procés de 
reestructuració i 

bancarització de les caixes 
d’estalvi al País Valencià 

 
 
 
 

Setembre 2012 



 

 1

 
Anàlisi del procés de reestructuració i bancarització de les caixes d’estalvi al 

País Valencià. 
 
En juliol d’aquest any la Federació Estatal de Serveis de la UGT publicà un estudi amb 
aquest mateix títol analitzant el procés de reestructuració i bancarització de les caixes 
d’estalvi en el àmbit estatal. Aquest document intenta una aproximació de trasllació 
d’aquest estudi a l’àmbit territorial de País Valèncià.  
 

1. Procés de reestructuració. 
 
El procés de reestructuració del sistema financer derivat de la crisi econòmica encetada 
en 2007 es plasma a partir de 2009 fins a 2012 en cinc Reials Decrets que donen carta 
de naturalesa a la creació de la figura de fusió freda o SIP per a la concentració de 
caixes. El procés ha derivat en la concentració d’entitats d’estalvi des de les 45 de l’any 
2009 a les 12 entitats o grups d’entitats actuals, en un procés encara no tancat.  
 
El model de reestrucuració s’articulà al voltant dels tres Fons de Garanties de Depòsits 
d’entitats de crèdit (bancs, caixes i cooperatives) i una la nova figura creada, el Fons 
de Reestructuració Ordenada Bancària (FROB), que assumeix dos funcions: la gestió 
dels processos de reestructuració d’entitats de crèdit i el reforçament dels recursos 
propis en determinats processos d’intregració.  
 
En l’actualitat ens trobem davant la fase més crítica d’aquesta crisi bancària, sent 
evident que el sistema financer en el seu conjunt va a necessitar més ajudes públiques 
que encara no estan quantificades. A 29 de maig de 2012 s’ha destinat al sanejament 
financer més de 150.000 milions d’euros. 
 
La consolidació ha comprés en l’àmbit estatal. 
 

 5 fusions entre caixes d’estalvi. 
 2 fusions entre bancs de les caixes d’estalvi. 
 2 fusions per absorció entre caixes d’estalvi. 
 1 fusió per absorció entre bancs de les caixes d’estalvi. 
 7 SIP,s  
 2 adjudicacions de bancs de les caixes d’estalvi a bancs. 
 2 adjudicacions entre caixes d’estalvi. 

 
Al País Valencià aquest procés ens afecta plenament, ja que les dos entitats d’estalvi 
més importants i l’únic banc territorial estan dins del mateix, restant sols fora la Caixa 
d’Ontinyent, que junt a la Caixa de Pollença són les úniques entitats d’estalvi en l’Estat 
Espanyol.  
 
Bancaixa està immersa en el Banco Financiero y de Ahorro, propietari fins ara del 51% 
de Bankia, però intervingut pel FROB, amb la qual cosa la participació de Bancaixa està 
reduïda a zero, el banc està nacionalitzat. La CAM ha estat nacionalitzada fins a la seua 
venda al Banc de Sabadell. El Banc de València està intervingut pel FROB i a l’espera 
de decissions sobre el seu futur.  
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Per altra banda el País Valencià s’ha caracteritzat per tindre una arrelada xarxa de 
Caixes Rurals locals, comarcals i provincials. Aquestes entitats han entrat també en 
diversos processos d’integració, en un primer moment dins de l’àmbit territorial propi i 
a partir de 2011 en un àmbit supraterritorial, l’exemple és la fusió de Ruralcaixa, Caja 
Campo i Rural de Castelló en l’estructura de Cajamar, creant CRU, amb seu a Almeria i 
lideratge de Cajamar. Queda fora també d’aquests processos, junt a la Caixa 
d’Ontinyent, una cooperativa laboral de crèdit d’àmbit provincial, Caixa Popular.     
 
Per resumir, a hores d’ara, al País Valencià queden les següents entitats financeres que 
no estan immerses en processos de fusió: 
 
- 1 Caixa d’Estalvis d’àmbit comarcal: Caixa d’Ontinyent 
- 1 Cooperativa Laboral de Crèdit d’àmbit provincial: Caixa Popular. 
- 12 Caixes Rurals locals: 

 La Vall S.Isidro (Castelló) 
 La Vall Sant Vicent (Castelló) 
 Onda (Castelló) 
 Almassora (Castelló) 
 L'Alcora (Castelló) 
 Benicarló (Castelló) 
 Vinaròs (Castelló) 
 Betxí (Castelló) 
 Les Coves (Castelló) 
 L'Alcúdia (València) 
 Albal (València) 
 Rural Central Orihuela (Alacant) 

 
El potent panorama financer del País Valencià de fa uns pocs anys ha quedat reduït al 
resum anterior i entre les caixes rurals locals esmentades algunes d’elles estan en 
procés de discussió per a entrar en els SIP,s rurals encetats. 
 

2. Situació econòmica. 
 
La situació econòmica de les caixes i banc valencians és dolenta, per no dir desastrosa, 
atenent als resultats de 2011 en comparació a 2010, no sols per les fortes pèrdues de 
les entitats senyeres, sinó també per la baixada de resultats de les entitats amb 
beneficis, en general. Les xifres de Ruralcaixa presenten majors beneficis per haver 
dotat l’any anterior, amb un marge d’explotació superior, 22 milions més que en 2011. 
 
 

2010 2011

Bankia 440,00 -3.300,00

CAM 244,62 -1.800,00

Caixa Ontinyent 4,50 0,97

Caixa Popular 1,60 0,95

Ruralcaixa 4,60 8,70

Banc València 67,10 -887,00

Font: elaboració pròpia a través de les memòries de les entitats i dades CNMV

Resultats 2010/2011
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Tant els beneficis com les pèrdues de Bankia atribuïdes a Bancaixa les anem a xifrar en 
el muntant de la participació de Bancaixa en BFA (37,7%), donat que, malgrat les 
declaracions dels directius procedents de Caja Madrid atribuint totes les pèrdues als 
actius tòxics procedents de Bancaixa, açò no és cert ja que Caja Madrid partia de unes 
condicions crediticies molt semblants a les de Bancaixa, sinó pitjors, per tant els 
beneficis de 2010 atribuïts a Bancaixa es xifrarien en 166 MM i les pèrdues de 2011 en 
1.244 MM.  
 
Les responsabilitats d’aquesta dolenta situació de les entitats senyeres valencianes són 
totalment atribuïbles a les direccions de les mateixes per haver entrat en una espiral 
d’inversions suïcides en el sector immobiliari, captant capital en el mercat per a invertir 
en operacions immobiliàries, generalment especulatives. L’excessiva exposició al sector 
immobiliari, xifrada en algunes entitats en els anys de la bambolla immobiliària per 
damunt del 80% dels seus actius, ha portat a les entitats al desastre econòmic i a la 
seua desaparició. Cas de Bancaixa, CAM i Banc de València.  
 
Així també aquesta responsabilitat cal ampliar-la, per la submissió a inversions 
dubtoses, als diversos governs de la Generalitat, que tampoc han acomplit les seues 
obligacions, ni de control, a través del IVF, ni de racionalitat en les inversions 
públiques i la utilització de les entitats com a ferramentes necessàries de dinamització 
econòmica. Els exemples són múltiples i afecten a diverses actuacions: Terra Mítica, 
Valencia CF, Fòmula 1, America,s Cup, etc., inversions que en racionalitat econòmica 
no s’hagueren d’haver finançat per banda de les caixes. 
 

3. Tancament d’oficines 
 
Després d’anys d’expansions desbocades, en funció d’inversions immobiliàries i sense 
seguir una racionalitat de creixement consolidada, s’ha iniciat una etapa de 
tancaments d’oficines. En quadre que adjuntem no reflectirà la dimensió futura de la 
reducció d’oficines en el nostre àmbit territorial, ja que encara estan pendents la major 
part de les decisions de reorganització de les oficines en la majoria de les entitats en 
processos de fusió. El que es veu en aquest quadre és, pràcticament, els tancaments 
per duplicitats d’oficines en les diverses entitats que han entrat en fusions i/o 
absorcions.  
 
 

2009 2012 Dif

Alacant 825 670 -155

Castelló 292 242 -50

València 1.224 1.075 -149

País Valencià 2.341 1.987 -354

Dades a 31 de març de 2012

Evolució oficines

 
 
 
Els futurs tancaments d’oficines obeiran a altres criteris diferents als de duplicitat, com 
és el de rendibilitat econòmica, obviant els criteris socials que van permetre accedir al 
sistema financer tant a les capes més desfavorides, com als pobles més menuts, 
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criteris que eren la base del caràcter fundacional de les caixes. Al País Valencià hi ha 
222 pobles de menys de 1.000 habitants que poden ser els més afectats, si 
augmentem a les poblacions entre 1.000 i 2.000 habitants cal afegir 83 municipis més, 
que també poden estar entre els que es queden sense cap entitat financera.  
 
L’impacte de desaparició d’entitats financeres en els pobles més menuts, sobretot els 
més rurals, ha estat, fins ara, minorat per l’existència de seccions de crèdit de les 
cooperatives agràries o oficines de caixes rurals, però, el procés encetat de 
concentració en les caixes rurals portarà també el canvi de criteris en aquest sub-
sector, ja podem posar un exemple en la comarca de La Vall d’Aiora, on s’han tancat 
les oficines de CRU (en aquest cas provinents de Caja Campo) de Teresa i Zarra i s’han 
traslladat els comptes a l’oficina d’Aiora. 
 

4. Repercussió en l’ocupació. 
 

El creixement de les xarxes d’oficines bancàries, fonamentalment de caixes d’estalvi,  
iniciat a principi del boom de la bambolla immobiliària ha tingut com a resultat una 
saturació d’oficines bancàries a tot l’estat espanyol. Els processos de fusió i l’ajust de 
xarxes provocats pel minvament de negoci, xifra la pèrdua d’ocupació en el sector 
d’estalvi des de l’any 2008 fins març de 2012 en 20.853 treballadores i treballadors en 
el àmbit estatal. L’excés d’ocupació en el sector financer a hores d’ara s’ha xifrat en 
13.000 llocs de treball més a reduir d’ací a final d’any, sense que aquesta xifra estiga 
tancada.     
 
Els processos desbocats de creixement de les xarxes d’oficines de les dos grans caixes 
valencianes ha propiciat que, a hores d’ara, les plantilles de les mateixes es consideren 
sobredimensionades, el tancament d’oficines i la pèrdua de serveis centrals ha 
provocat la necessitat d’eixides de personal de les grans entitats d’estalvi valencianes.  
 
Les eixides d’ambdues caixes que s’han produït fins ara han estat pactades amb la 
representació sindical, sent majoritàriament realitzades a través de pre-jubilacions, 
emparades amb ERO,s. A hores d’ara està pràcticament finalitzat l’ERO de Bankia del 
qual al País Valencià li corresponen al voltant de 1.400 persones, també està tancat 
l’ERO de la CAM de la seua etapa com caixa d’estalvis i està negociant-se una eixida 
global de 2.200 persones de la CAM i Banc Sabadell, efecte de la compra, de la qual a 
la CAM li correspondran aproximadament unes 1.700 persones. Està tancada la 
negociació en CRU (Cajamar, Ruralcaixa) amb una repercussió al País Valencià de unes 
180 persones.  
 

5. Composició dels òrgans de govern de la caixes valencianes. 
 
Malgrat que les dos caixes més importants del País Valencià han desaparegut de 
l’àmbit financer i, obligatòriament, s’han de transformar en Fundacions per a gestionar 
el poc que es quedarà de l’Obra Social, a hores d’ara, encara continuen mantenint les 
estructures orgàniques de les caixes. Tampoc el Govern Valencià ha definit el model 
que s’ha de seguir per a la transformació de les caixes en Fundacions.  
 
Les estructures vigents derivades de la modificació de la Llei Valenciana de Caixes de 
1997 són les següents: 
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NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % NÚMERO % TOTAL

BANCAIXA 66 33% 50 25% 50 25% 24 12% 10 5% 200

CAM 65 37% 43 24% 41 23% 24 14% 3 2% 176

CAIXA ONTINYENT 26 36% 18 25% 17 24% 10 14% 0 0% 72

TOTALS 157 35% 111 25% 108 24% 58 13% 13 3% 448

BANCAIXA 7 35% 5 25% 5 25% 2 10% 1 5% 20

CAM 7 35% 5 25% 5 25% 2 10% 1 5% 20

CAIXA ONTINYENT 5 36% 4 29% 3 21% 2 14% 0 0% 14

TOTALS 19 35% 14 26% 13 24% 6 11% 2 4% 54

BANCAIXA 4 31% 3 23% 3 23% 2 15% 1 8% 13

CAM 4 40% 2 20% 2 20% 1 10% 1 10% 10

CAIXA ONTINYENT 3 38% 2 25% 2 25% 1 13% 0 0% 8

TOTALS 11 35% 7 23% 7 23% 4 13% 2 6% 31

COMPOSICIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN CAIXES PAÍS VALENCIÀ

CONSELL ADMINISTRACIÓ

COMISSIÓ DE CONTROL

IMPOSITORS GENERALITAT AJUNTAMENTS TREBALLADORS FUNDADORA

ASSEMBLEES

 
 
Encara que aquesta composició no ens serveix per al futur, si que ens il·lumina sobre 
qui ha pres les decisions econòmiques durant els últims temps. El control exercit pel 
poder en les institucions ha estat evident, més agreujat de forma partidària, ja que el 
partit en el govern des de l’any 96 modificà en 1997 la Llei Valenciana de Caixes per a 
controlar les institucions que fins a aquest moment restaven al marge dels 
esdeveniments polítics i, a més a més, s’obvià en dues ocasions la proporcionalitat de 
les Corts Valencianes per a triar als representants a les entitats financeres. 
 
Com es pot comprovar en aquesta composició els representants de la Generalitat i 
ajuntaments tenen al voltant del 50% de la representació institucional a la que s’ha de 
sumar a una part dels impositors (50%), ja que aquesta representació està repartida 
per a dos associacions afins als dos grans partits. Amb aquestes majories absolutes 
tota la responsabilitat de les decisions ha de recaure en els representants del poder 
polític governant, que són qui ha fet i desfet al seu parer sense comptar amb ningú i 
amb molta connivència d’altres representants polítics. Aquest poder polític ha estat 
també emparat per les cúpules directives de les entitats que han anat conformant-se al 
gust del dirigents.    
 

6. Rescat de les entitats bancàries 
 
Vistos els comptes de resultats de les tres grans entitats bancàries valencianes no cal 
més que certificar la desaparició de les dos grans caixes i la gran incertidumbre entorn 
al Banc de València, al recer de la nova legislació que se està estudiant de modificació 
del funcionament del FROB.  
 
Les ajudes públiques rebudes per les entitats valencianes es resumeixen en el següent 
quadre: 
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Bankia 7.787

CAM 5.249

Banc València 1.000

Ajudes públiques

 
 
 
En el cas de Bankia s’ha computat el rebut fins ara, sense tindre en compte la 
sol·licitud de 19.000 milions demanada per seu president actual, J.I. Goirigolzarri, dels 
quals ja s’ha fet una injecció 4.500 milions per les pèrdues de 2012, però, també cal 
afegir com ajudes, en els casos de Bankia i CAM, els avals públics prestats per a 
emissions de deute que pugen 34.768 milions en el cas de Bankia i 21.302 milions en 
el cas de la CAM. La participació de Bancaixa en la part d’ajudes de Bankia s’haurà de 
quantificar de la mateixa forma que la participació en pèrdues i guanys, pel seu 
percentatge de participació en BFA, així les ajudes actuals teòriques a Bancaixa 
s’hauran de xifrar en 2.936 milions, més 13.108 milions d’avals.  
 
Queden com queden al final els números de les ajudes, les magnituds de les mateixes 
il·lustren la magnitud de la desfeta. I no sols per les quantitats sinó també per la 
constatació de la falta de professionalitat i de rigor econòmic a l’hora de prendre 
decisions en unes entitats financeres on la prudència és la norma més necessària, 
també queda en evidència la falta de control de les institucions encarregades de fer 
acomplir les normes, Banc d’Espanya i IVF.  
 

7. Impacte sobre l’Obra Social. 
 
La crisi econòmica va a repercutir directament a les obres socials que per imperatiu 
fundacional estaven complint les caixes d’estalvi, no sols de les que han desaparegut 
i/o desapareixeran, sinó també de la que perviurà, ja que la baixada de beneficis 
repercuteix directament en els pressupostos de l’obra social. 
 
L’evolució fins ara de les dotacions pressupostaries de les caixes valencianes es 
resumeixen en el següent quadre: 
 
 

2009 2010 2011 2012
Diferència 
2009/2012

Dif. % 
2009/2012

BANCAIXA *70.000,0 55.814,0 36.419,0 28.300,0 -41.700,0 -147%

CAM 69.441,4 44.237,2 **38.742,0 16.200,0 -53.241,4 -329%

CAIXA ONTINYENT 2.238,7 1.321,9 907,0 799,0 -1.439,7 -180%

141.680,1 101.373,1 76.068,0 45.299,0 -96.381,1 -213%

* previsió inicial 83.000

**real 24.108

Dades en milers

OBRA SOCIAL

 
 

Com es pot constar la CAM pràcticament a deixat a zero la dotació de la seua obra 
social, les aportacions per a 2012 sols seran per a mantenir les estructures de les 
Fundacions i poc més, deixant de fer labors socials i culturals a les que estaven 
obligades.  
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Però el més important és el negre futur que els espera a les Fundacions provinents de 
Bancaixa i CAM, ja que aquestes s’hi havien de nodrir dels fons aportats pels beneficis 
dels seus respectius bancs ara desapareguts, un per nacionalització (Bancaixa), altre 
per venda a un banc (CAM). Potser les Fundacions aguanten entre un i dos anys 
gràcies als fons de reserva de que disposen, però a partir d’aquesta data el seu futur 
està sentenciat. No obstant això s’ha produït un moviment no explicat en profunditat 
de la Fundació Caixa Castelló, integrant de la Fundació Bancaixa, per a segregar-se 
d’aquesta. La sospita és que la cúpula de la Fundació Caixa Castelló, liderada per 
Antonio Tirado, pot estat pensant en vendre els fons propis de la mateixa: edificis, 
quadres, etc., a més de mantenir el seu “corralet” particular.  
 

8. Conclusions 
 
El procés evolutiu del sistema financer des de que esclatà la crisi en 2007, ha implicat 
una reestructuració del sector financer de major calat que la del sector industrial dels 
anys 80. Aquesta reestructuració ha significat la desaparició de les caixes d’estalvi, 
qüestió que ha respost més a criteris ideològics del Banc d’Espanya que a raons 
purament econòmiques, aquesta era, des de sempre, la gran aspiració de la banca i els 
gestors de les caixes ho han servit en safata de plata.  
 
En el àmbit de País Valencià, no sols ha significat la transformació qualitativa de les 
caixes en bancs, sinó que ha sigut el enderrocament i la desaparició de la major part, 
almenys de la més potent, del sistema financer valencià, que hauria d’haver servit de 
ferramenta d’acció econòmica per al govern autònom. El País Valencià s’han quedat 
sense les dos grans caixes autonòmiques, que en el seu moment van ser la tercera i 
quarta caixa d’Espanya, també s’ha enfonsat un banc amb més de 100 anys d’història, 
tutelat pels directius de Bancaixa. 
 
Les causes de la desfeta de les grans caixes s’han de buscar en les seues pròpies 
entranyes i en la necessària col·laboració dels òrgans institucionals que ho han 
propiciat, sobretot a partir de l’any 97 amb la modificació de la Llei Valenciana de 
Caixes i el desembarcament en les entitats de persones procedents de l’àmbit dels 
partits polítics, tant a través de les Corts Valencianes, com a través dels ajuntaments i 
la representació dels impositors.  
 
Aquest desembarcament de persones alienes al sector, amb poca o nul·la formació 
financera, que transformen a les entitats en un cementeri d’elefants polítics i als que 
sols els preocupa el seu guany personal, marca l’inici de la caiguda d’unes entitats 
centenàries amb uns principis fundacionals que lluitaven contra el que ha sigut el 
germen de la seua caiguda: la usura i les pràctiques bancàries abusives, junt a la seua 
funció social per a pal·liar les desigualtats i l’exclusió del sistema financer de les 
persones més necessitades.  
 
La característica més cridanera del final d’aquest procés que ha portat a la desaparició 
de les caixes d’estalvi, en tot el estat en general i les caixes valencianes en particular, 
ha sigut la no assumpció de cap tipus de responsabilitats per banda dels dirigents que 
les han enfonsades, sinó què, a més a més, la majoria d’ells han marxat de les entitats 
amb remuneracions milionàries.  
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Dos seran les conseqüències més importants de la pèrdua de les entitats d’estalvi de 
referència del País Valèncià en relació a l’activitat financera. Una, la pèrdua d’una 
ferramenta financera al servei del Govern Autònom per a servir de motor del 
desenvolupament econòmic del País. L’altra, el canvi de criteri social a l’hora de la tria 
de clients i la desaparició d’oficines d’aquestes entitats en pobles menuts (emmarcats 
baix el nous conceptes de rendibilitat de les oficines bancàries aplicades pels bancs 
tradicionals, malgrat que, amb un criteri diferent, mai ha sigut deficitàries) que 
expulsaran del sistema financer a les persones a les quals les caixes volien evitar 
l’exclusió. 
 
La reducció de 354 oficines des de 2009 no és més què la punta del iceberg del que 
passarà a partir de 2013, que és quan realment començarà la reestructuració del 
sistema financer, una vegada acabats els processos de fusions. Fins ara s’han estat 
tancant oficines amb duplicitats i solapaments, però a partir del proper any els criteris 
seran pura i durament econòmics.  
 
Dos temes ens preocupen respecte a les plantilles de les caixes d’estalvi, els 
acomiadaments de personal i la culpabilització a les treballadores i treballadors per 
banda dels clients de la dolenta política financera emprada pels dirigents. Les eixides 
de personal de les entitats s’han fet, fins ara, mitjançant pactes amb la representació 
sindical, propiciant eixides no traumàtiques de la majoria de les entitats del voltant de 
3.000 treballadores i treballadors, tenint encara processos negociadors oberts per un 
muntant de 1.700 persones i esperant una segona onada d’eixides pendents de pacte. 
Durant els últims temps, sobretot a causa de les pèrdues ocasionades als clients per 
les participacions preferents i les quotes participatives que instrumentaren els directius 
de les caixes per a augmentar els recursos i no han garantit, la clientela ha dirigit el 
seu lògic malestar contra la cara visible de les entitats en les oficines, personal que no 
té cap culpa de les dolentes decisions dels dirigents.  
 
Una consecüència directa de la pèrdua de les entitats d’estalvi és el que afecta a una 
de les parts més diferenciadores de les mateixes respecte a la banca pura i dura, l’obra 
social i cultural. Les obres socials de les caixes de referència pràcticament han 
desaparegut o estan sentenciades en un futur proper. Els fons per al manteniment 
d’aquesta labor social es nodreixen dels guanys de les caixes, cosa que no es produirà 
més enllà de Caixa Ontinyent, ja que tant Bancaixa com la CAM, que eren propietàries 
de les majors Fundacions del País Valencià, han desaparegut o desapareixeran. La 
baixada en conjunt del 213% dels fons destinats a l’obra social no és més que 
l’indicatiu de com acabaran les Fundacions.     
 
La repercussió de la crisi econòmica i la crisi bancària al País Valencià, ha sigut de les 
més dures, per no dir la més, de tot l’Estat Espanyol. La desaparició de les caixes de 
referència ha deixat al País Valencià en mans d’un sistema bancari cada vegada més 
concentrat i per tant més monopolista amb el previsible augment de costos bancaris 
als clients que açò implicarà. La desaparició de les Fundacions de les caixes deixarà un 
fum de damnificats entre les capes més dèbils de la població valenciana. El tancament 
d’oficines en zones rurals o no rendibles des del punt de vista bancari, exclourà del 
sistema financer a una part de la població valenciana. La inexistència de una 
ferramenta financera autonòmica, frenarà la recuperació econòmica del País Valencià, 
estant sols supeditada al que marquen tant els bancs estatals com el Govern central. 
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Les previsions econòmiques de futur, avaluades a través de les propostes de mesures 
econòmiques i financeres derivades del Govern Espanyol, no auguren cap recuperació 
econòmica, més bé al contrari, auguren un aprofundiment en la recessió, que en el cas 
del País Valencià és doblement profunda per partir d’una situació financera molt 
dolenta, amb un deute públic desbocat i cap instrument financer per a fer front al 
mateix, al temps que s’està aplicant una política de desmantellament, a través de la 
privatització, de serveis públics bàsics, mantenint despeses innecessàries que 
agreugen el dèficit pressupostari.  
 
Des de la UGT propugnem un canvi radical en la política financera espanyola, amb la 
necessitat de transformar les entitats intervingudes i sanejades amb diners públics en 
una banca pública que asumeixca el paper que realment ha de realitzar aquesta, 
facilitant el finançament de les CCAA, les empreses mitjanes i menudes i la població 
exclosa del sistema bancari tradicional, així com propugnem un canvi en la política 
econòmica del Govern Valencià, basat en la reducció de les despeses sumptuàries i de 
representació, els diners destinats als grans esdeveniments, l’eliminació de càrrecs 
superflus d’assessors i racionalitat en la funció publica, mantenint els fons en sectors 
de serveis a la societat i els llocs de treball en l’administració, la sanitat i l’educació, 
pilars bàsics de l’estat del benestar i garantia de futur de les persones.       
 
 
 
 
 
 
 
  


