
ADUCAB

ACTA DA ASEMBLEA EXTRAORDINARIA

Ourense, 21 de maio de 2013

Sendo as 19:00 horas do día 21 de maio de 2013, dase comenzo no Salón de Actos do Edificio de Ferro,  
Campus Universitario de As Lagoas, na cidade de Ourense, a asamblea extraordinaria da “ASOCIACION 

PARA A DEFENSA DOS USIARIOS E USUARIAS DE CAIXAS DE AFORROS E BANCOS” 
(ADUBAB) convocada polo seu presidente, Miguel A. Quinteiro Núñez, co seguinte,

ORDE DO DIA:

1º. Designación da composición da MESA: Presidente, Secretario e Moderador.

2º.-  Aceptación  de  novos  socios,  para  que  poidan  participar  nas  deliberacións.  Dada  a  excepcional 

situación,  proponse  que  os  novos  socios  teñan  carácter  de  'fundadores',  a  efectos  de  que poidan  ser  

candidatos, sen ter a antigüidade esixida, segundo o previsto no Artigo 23 dos estatutos.

3º.- Elección, entre os presentes, dos membros da xunta directiva.

4º.-  A continuación  someterase  a  debate  e  votación  a  proposta  para  iniciar  accións  legais  contra  os  

responsables das irregularidades cometidas coas Caixas de Aforro, segundo a proposta divulgada, coas 

seguintes opcións:

a.Persoarse  como  acusación  particular  en  demandas  xa  presentadas  por  outras  persoas  ou 

organizacións, (Por exemplo polo Avogado Sr. Arangüena, e pol Partido UPyD).

b.Iniciar  unha  demanda  propia,  respecto  das  Caixas  de  Aforro  Galegas,  na  liña  recollida  nos 

escritos presentados ante distintos fiscais.

c) Se algunha ou ambas as propostas son aceptadas, procederase a:

•Elixir unha comisión de traballo, que as impulse.

- Definir un medio de financiamento para manter as accións

propostas.

5º.- Proposta de nomear unha comisión para que efectúe unha revisión dos actuais Estatutos, recollendo 

propostas dos socios e as súas valoracións. Establecer un prazo máximo, para convocar outra Asemblea 

Extraordinaria (6, 12, ou 18 meses.) na que aprobar as reformas,ou cando menos o referente a redacción de 

un regulamento no que se defina a estrutura de funcionamento, para o que xa hai as seguintes propostas, 

que será necesario articular:



a.Organizarse de forma local, mediante vogais que se integren na Xunta Directiva.

b.Proposta para Integrarse ou adherirse ao INSTITUTO GALEGO DE CONSUMO.

6º.- Rogos e preguntas.

De  seguido  procésese  a  constitución  da  MESA DA ASAMBLEA designándose  a  súa  composión  do 

seguinte xeito:

•PRESIDENTE: MIGUEL A. QUINTEIRO NUÑEZ

•SECRETARIO: J. MIGUEL CARIDE DOMINGUEZ

•MODERADOR: ROBERTO PEREIRA CUDEIRO

Previamente o inicio das deliberacións acéptase a incorporación dos novos socios que solicitaron a sua  

adhesión o inicio desta asemblea, con plenos dereitos para participar nas deliberacións e votacions da 

mesma e, por tratándose dunha asamblea excepcional, acordase que todos os socios, xa sexan novos ou 

preexistentes,  teñan  a  consideración  de  “socios  fundadores”  os  efectos  de  poderen  ser  elexidos  para 

desempeñar os cargos da asociación sen ter a antiguedade esixida polo artigo 23 dos estatutos.

Constituida a mesa dase comenzó as deliberacións, adoptándose por UNANIMIDADE os seguintes,

ACORDOS:

Primeriro.- Procédese a elección da nova Xunta Directiva, quedando a mesa contituída polas seguintes 

persoas:

•PRESIDENTE: MIGUEL A. QUINTEIRO NUÑEZ

•VICEPRESIDENTE: J. MIGUEL CARIDE DOMINGUEZ

•SECRETARIA: HERMITAS DAVILA CONDE

•TESOREIRO / CONTADOR: XOSE RAMON MOJON GONZALEZ

•VOGAL PRIMEIRO: ROBERTO PEREIRA CUDEIRO

•VOGAL SEGUNDO: PAULA GOMEZ JUSTO

•VOGAL TERCEIRO: BERNARDO GARCIA NOVOA

Segundo.- En relación as accións legáis a iniciar contra os responsábeis das irregularidades cometidas 

coas Caixas de Aforro:

1º.-  Proceder  a  de xeito  inmediato a  solicitar  o persoamento no nome de ADUCAB como acusación 

popular nas Dilixencias Previas núm. 28/2012-C que estanse a tramitar no Xulgado Central de Instrucción 

nº  2  da  Audiencia  Nacional,  Madrid,  iniciadas  a  resultas  de  denuncia  presentada  polo  letrado  Pablo 

Arangüena  Fernández  o  24  de  outbro  de  2011  polos  delitos  de  administración  desleal  e  falsedad 

documental atribuído aos integrantes dos Consellos de Administración de Caixa Galicia e Caixa Nova 



durante os cinco anos anteriores a data da denuncia, e a querela interposta pola Fiscalía Especial contra a 

Corrupción e Criminalidad Organizada en data 21 de xuño de 2012 contra Julio Fernández Gayoso, José 

Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza, Oscar Rodríguez Estrada e Francisco Javier Gracía Paredes 

Moro, altos directivos das mesmas entidades, “por presuntos delitos de administración desleal do artigo  

295 do Código Penal ou alternativamente do delito de apropiación indebida do artigo 252 do mesmo  

texto legal, estimando que procederon con abuso das funcións do seu cargo e co pleno coñecemento da  

dificilísima situación económica pola que atravesaba a entidade crediticia, a dispor fraudulentamente de  

bens da mesma, agachando ao Consello de Administración e ao Banco de España o importe das súas  

prexubilacions, as cales, en parte, non tiñan dereito, todo elo en menoscabo da entiade crediticia que  

administraban e o FROB” según resulta do escrito da fiscalía.

2º.-  A maiores do anterior,  preparar,  redactar  e  presentar  una denuncia propia que cubra al  liñas dos 

escritos presentados ante as distintas fiscalías e de todos os feitos denunciables que non son obxeto da 

instrucción penal a reflectida.

Para levar a cabo o anterior acordase constituir un GRUPO DE TRABALLO composto polas seguintes 

socias e socios:

•MIGUEL QUINTEIRO

•ROBERTO PEREIRA

•PAULA GOMEZ

•MIGUEL CARIDE

•PABLO QUINTAS

•GOYI NOVO

•DIEGO DURAN

•MIGUEL LORENZO

•MIGUEL VILLA

•

3º.- Apodear a avogados e procuradores para representar e defeder a ADUCAB nos procesos xudiciais 

indicados,  facultando  ao  Presidente  e  ao  Vicepresidente  para  que  poidan  comparecer  no  nome  da 

asociación  ante  notarios,  xulgados  ou  autoridades  administrativas  pertinentes  a  fin  de  outorgar  os 

apoderamentos precisos a favor dos devantidos profesionáis.

4º.- Para o financiamento das anteriores actividades acórdase:

a.Aperturar una conta en CAIXA RURAL GALEGA

b.Solicitar das socias e socios as aportacións voluntarias que consideren.

c.Colaboura de COOP 57 mediante a emisión de bonos.

d.Encomendar ao grupo de traballo a elaboración dun plan de actividades para a recadación de 

fondos.

Terceriro.- Creación dunha páxina web específica para pubicar os Estatutos e na que se poidan facer  

observacións e propostas cara as modificacións que as socias e socios consideren pertinentes. A partires da 

data de publicación dos Estatutos na citada páxina aperturar o plazo dun mes para alegacións e propostas  



de modificacións. Finalizado o plazo para achegar as propostar convocar una Xunta Extaordinaria para o 

debate a aporbación, no seu caso, dos novos Estatutos.

Cuarto.-     Dentro dos rogos e preguntas:

1º.- Maravillas Calviño propon que nos novos Estatutos se incorpore a figura do “socio protector”, con  

posibilidades  de  voz  pero  sen  voto,  a  institucións  públicas,  outras  asocicions  e  poersoas  xurídicas.  

Acordase deferir e, no seu caso, aprobación desta proposta a Xunta Extraordiaria que se convoce ao efecto 

de aprobar os novos Estatutos.

2º.-  Miguel  Villa  propon  un  calendario  trimestral  de  actividades  e  acórdase  por  unanimidade  dar 

cumplimento aos acordos acadados nesta Xunta Extraordinaria no prazo máximo de tres meses.

3º.- Asemade, Miguel Villa porpon un ingreso inicial de cada socia e socio polo importe de 25 € e que os  

ingresos na conta bancaria se fagan nominalmente, destacando o nome do que fái o ingreso para control de 

contabilidade. Pola súa banda, Maravillas Calviño opina que non se debe obrigar a ninguén a facer una 

aportación  inicial  de  tal  xeito  que  cada  quen  que  achegue  a  aportación  que  poida.  Acórdase  por  

unanimidade que una vez aperturada a conta bancaria publicitarase o número da mesa para que as socias e 

o socios ingresen o que consideren oportuno, sendo, tanto a cuota inicial  coma a mensual totalmente  

voluntaria.

Sin  ter  máis  asuntos  que  tratar  e  sendo  as  20:55  horas,  o  Presidente  dar  por  finalizada  a  Xunta  

Extraordinaria.

_________________________ ____________________

Ado. Miguel Quinteiro Ado. Miguel Caride

Presidente Secretario


