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Comissió d’investigació de la crisi financera del Congrés dels Diputats

Caixa d’Enginyers intervé en la comissió per la
seva bona gestió
El president de Caixa d’Enginyers, Josep Oriol Sala, compareix amb Vicent Penadés (Caixa Ontinyent) i Josep Antoni Cifre
(Colonya, Caixa Pollença)
La comissió del Congrés que investiga la crisi financera, el rescat
bancari i la fallida de les caixes d’estalvi va rebre, el passat 6 de
febrer, Josep Oriol Sala, president de Caixa d’Enginyers, perquè
exposés el model de negoci i les bones pràctiques que van
permetre a l’Entitat créixer de forma sostinguda i obtenir
uns excel·lents resultats malgrat la crisi.
En la seva intervenció, Josep Oriol Sala va agrair poder
participar en la sessió com a exemple d’entitat que va
superar amb èxit un moment complicat per al sector i
per al país i va apuntar que Caixa d’Enginyers ha sortit
reforçada de la crisi gràcies a la prudència amb què
ha actuat aquests anys, a la qualitat dels actius i a la
vocació de servei als socis i a la societat.

“Som una societat cooperativa de
serveis financers i asseguradors
que té obligació primer amb els
seus socis.”
Així mateix, va destacar que en els 50 anys d’història de
l’Entitat “la nostra cooperativa mai no ha entrat en
qüestions polítiques, ni ha tingut polítics en els seus
Òrgans de Govern, i això també ens ha diferenciat
d’altres entitats, la qual cosa ha permès que les nostres
decisions fossin sempre de caràcter estrictament
financer i amb criteris de gestió a favor del soci.” Per
això, les relacions que Caixa d’Enginyers estableix amb els
seus socis es basen en la confiança que dipositen en l’Entitat,
la qual, al seu torn, els ofereix serveis financers i asseguradors
basats en els coneixements financers, però també en
l’honestedat i la transparència.
Sala es va referir també als diferents tipus d’entitats
financeres i va destacar que de les 62 cooperatives
de crèdit espanyoles, cap no ha necessitat ajuts ni
reestructuracions durant la crisi, assegurant que les
seves aportacions al Fons de Garantia de Dipòsits s’han
utilitzat per rescatar les entitats bancàries convencionals.
En aquest sentit, va afegir que a Espanya el volum d’operacions
dutes a terme per cooperatives de crèdit ha augmentat, tot i
que encara es mantenen per sota de la mitjana europea, i va
defensar la banca cooperativa per la seva funció de cohesió
social, la seva filosofia al servei de les persones i, en definitiva,
pel seu paper com a actor clau i com a model de negoci d’èxit.

“El secret és que el lucre no sigui
l’objectiu principal, sinó el servei
al client, un model de negoci local
i sectorial com el que duen a terme
les cooperatives.”
Des de 2008, l’Entitat ha mantingut una
extraordinària fortalesa, com mostren els
principals indicadors.
En la seva declaració, Sala va assenyalar que, durant la crisi, Caixa
d’Enginyers va ser sempre fidel al model de banca cooperativa,
oferint servei, professionalitat i esperit cooperatiu per salvaguardar
la confiança dels socis, anteposant els seus interessos i les seves
necessitats al compte de resultats. També va destacar que mentre
el sector ha tancat un 40% de les oficines bancàries, l’Entitat, amb
el seu pla de creixement continuat per ampliar el servei al soci,
ha duplicat el seu nombre passant de les 14 de 2008 a les 27
existents el 2017.

“El nostre model d’Entitat i l’esperit amb
què treballem ens continuen oferint un
gran present. La nostra constància,
prudència i fermesa premiaran el nostre
desenvolupament futur.”
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Nous acords de col·laboració
Caixa d’Enginyers ha signat acords de col·laboració amb diferents
institucions amb l’objectiu d’oferir un millor servei al soci i
d’adaptar-se a les seves necessitats.

Crédit Coopératif: l’acord permet fomentar els projectes
d’economia social i la col·laboració en la internacionalització
d’entitats cooperatives, pimes i empreses a través del finançament
i la inversió socialment responsable (ISR). Les dues entitats
compartiran bones pràctiques i coneixements per potenciar el seu
creixement i l’assessorament als seus socis i clients.
Mútua General de Catalunya: en virtut d’aquest acord,
Caixa d’Enginyers obre noves oficines en els espais de Mútua
General de Catalunya. El mes de desembre es van inaugurar
les dues primeres a Mataró i Terrassa. A més, l’Entitat
comercialitzarà les assegurances de salut de la Mútua entre
els seus socis. Segons Joan Cavallé, aquest acord “implica una
sinergia de negoci entre dues institucions que comparteixen la
mateixa filosofia i els mateixos valors”.
Cecabank: aquest acord permet a Caixa d’Enginyers la utilització
dels serveis de Cecabank per a una implantació correcta de part
dels requeriments de la normativa MiFIR/MiFID II. A través de la
plataforma desenvolupada per Cecabank, Caixa d’Enginyers podrà
cobrir alguns requeriments relacionats amb les operacions de
Tresoreria i de Mercats de Capitals que estan subjectes a aquesta
regulació i així reforçar la seva política de transparència en l’àrea
de mercats financers.
Avalmadrid: mitjançant aquest acord, autònoms i pimes de
Madrid podran beneficiar-se de finançament en condicions
favorables. Així, el conveni permet donar suport a l’expansió de la
petita i mitjana empresa de la Comunitat de Madrid i dona lloc a
noves oportunitats de desenvolupament econòmic de la regió.

Fundació Caixa d’Enginyers: “Acció 50”
Els projectes “Arròs que il·lumina”, de l’ONG ONGAWA, i “Os bru i
boscos madurs: preservant les joies del Pirineu”, de l’Associació
Sèlvans, van ser els dos guanyadors del concurs “Acció 50”. En
el marc del 50 aniversari de Caixa d’Enginyers, la seva Fundació
ha involucrat els socis en l’elecció dels guanyadors. Per a això,
el mes de juny passat va obrir un període de participació per tal
que els socis votessin el seu projecte preferit, d’entre els que
integren les seves tres línies d’actuació (Formació, Reinserció
laboral i Sostenibilitat), en agraïment de la seva implicació i
compromís en accions socials. Els participants han entrat en el
sorteig d’un viatge a Moçambic per conèixer els projectes que
duu a terme l’ONG Enginyeria sense Fronteres, amb la qual la
Fundació col·labora.

Noves oficines a València
Durant l’últim trimestre de 2017, es van inaugurar a València dues
oficines noves. Per l’octubre va obrir les seves portes IMAGINA
LAB, un espai situat al Campus Vera especialment concebut per al
públic jove, on els socis poden proposar nous productes i serveis.
IMAGINA LAB pretén ser un laboratori d’experiències centrat en la
participació, creativitat i el feedback dels universitaris.
A més, el mes de desembre es va traslladar l’oficina central
de València, fins aleshores situada al carrer Félix Pizcueta, al
carrer Arzobispo Melo, 3. La nova oficina, ubicada en un lloc
estratègic de la ciutat, compta amb un espai més ampli per a
l’atenció personalitzada amb l’objectiu d’oferir al soci un servei
de millor qualitat.
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