
 

 

 

 

 

MOCIÓ AL PLE MUNICIPAL 
 

 

Tema: Traspàs dels fons municipals a la banca ètica. 

 

Atès que la crisi econòmica que estem patint s'origina en bona part com a conseqüència de les 

actuacions desenvolupades per la banca convencional que ha perseguit maximitzar el seu compte de 

beneficis passant per sobre de qualsevol altra consideració.  

 

Atès que les pràctiques d'aquesta banca han generat un impacte social i mediambiental molt negatiu, 

fet que ha portat a molta gent  a cercar alternatives dintre de les finances ètiques, enteses com a 

conjunt d'entitats financeres que fan compatible la rendibilitat econòmica i financera amb la 

consecució d'objectius socials i ambientals. 

 

Atès que el nostre país és excessivament bancaritzat i, per tant, tot el que sigui caminar cap a la 

diversificació d'instruments de finançament és bo per a les nostres empreses i per als nostres 

ciutadans. Més encara després de la desaparició de moltes entitats financeres, procés que ha 

convertit el nostre mercat en un oligopoli on, sovint, la lliure competència cada vegada costa més 

de veure's-hi. 

 

Atès que existeixen bancs ètics i cooperatives (FIARE i Triodos Bank, Coop57, Oikocrèdit) entenent 

com a ètics, no només la realització d'una obra social, si no que les seves inversions repercuteixin 

positivament a la societat en àmbits com la cooperació, el medi ambient, les polítiques socials, la 

cultura o la promoció de l'ocupació en els àmbits de l'economia social. 

 

Atès que hi han altres entitats financeres, que han esdevingut la primera opció financera de moltes 

persones i entitats que volen veure els seus estalvis compromesos amb la construcció d'una 

economia social i solidària. I, de fet, aquesta ha estat una resposta social que ha fet possible que 

durant la crisi, moltes de les cooperatives i entitats socials del país hagin trobat una sortida a les 

seves necessitats financeres en aquestes entitats, quan la resta els tancava les portes. 

Atès que ja són diversos els ajuntaments i les institucions públiques a tot l'estat que prefereixen que 

amb els seus fons es financiïn projectes basats en la recerca de l'interès comú i la transparència de les 

seves inversions i que ja han mostrat el seu suport i recolzament al model de banca ètica. 

 

Atès que a Catalunya hi ha un tradició de construcció d'instruments de finances ètiques que ja té 

més de 15 anys. La feina de sensibilització i construcció de moltes entitats socials i persones ha 

anat donant els seus fruits i avui, Catalunya és una de les regions d'Europa amb més presència 

d'entitats de finances ètiques. 

 

 



Per tot això , proposem al Ple que adopti els següents acords: 

 

1- Donar suport a entitats financeres ètiques amb l’objectiu principal d'afavorir la implantació a 

Catalunya d’una proposta concreta d’intermediació financera ètica per canalitzar l'estalvi de persones 

i organitzacions al servei de projectes de l'economia social i solidària. 

 

2- Aprovar l’obertura d’un dipòsit d’estalvi a nom de l’Ajuntament d'Abrera en entitats financeres 

ètiques per tal de traspassar i gestionar des d’aquest dipòsit els fons municipals destinats a l’àmbit de 

Cooperació, Solidaritat i polítiques medio-ambientals, estudiant la possibilitat de fer extensiva 

l’operativa de  forma gradual a d’altres regidories o àmbits municipals.  

 

3- Incloure aquestes entitats en els estudis tècnics que es demanen des de Tresoreria, amb l’objectiu 

de valorar la viabilitat de dur a terme tant les operacions bancàries, com possibles dipòsits 

 

4- Que l’Ajuntament d’Abrera informi de la possibilitat i dels mecanismes per cobrar les nòmines 

que ofereixen algunes d’aquestes entitats, tant per al personal laboral, funcionariat, com pels càrrecs 

electes. 

 

5- Recolzar a les entitats i associacions que promoguin entre la ciutadania l’ús de les banques 

ètiques. 

 

6- En cas que les subvencions a entitats des de l’ajuntament depenguin d’un barem, atorgar una 

valoració positiva a aquelles associacions que comptin amb dipòsits i operin amb entitats bancàries 

ètiques. 

 

Abrera, 25 de novembre de 2015 

 

 

 

 

 


