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13.7.Moció que presenta el grup municipal Construïm pel traspàs dels fons municipal a
la banca ètica.
No podem passar per alt que la situació de crisi econòmica actual atén a moltes i diverses
causes, una de molt rellevant és el paper que ha jugat el sector bancari, que ha primat per
sobre de tot la rendibilitat per sobre d'altres alternatives més ètiques i morals.
Les pràctiques d'aquest sector bancari convencional ha provocat situacions i conseqüències
adverses i negatives en la societat, empenyent a la població a cercar alternatives fora de l'àmbit
bancari tradicional, valorant així altres opcions dins de la banca ètica, que buscant també la
rendibilitat, busca alhora objectius socials i ambientals amb un impacte positiu a l'entorn i a les
persones.
La percepció generalitzada de la societat envers a la banca tradicional és negativa, on prima el
negoci per sobre de l'obra social i el bé comú, i on la situació actual sovint s'interpreta com a un
negoci en situació d'oligopoli, on la lliure competència brilla per la seva absència.
Existeixen alternatives a la banca tradicional, la banca ètica i les cooperatives, com per
exemple FIARE i Triodos Bank, Coop57 o 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.
Aleshores, vist que existeixen altres opcions que contemplen un altre visió de la banca, i que
cada cop més son la primera opció per a moltes persones i entitats que volen veure els seus
estalvis compromesos amb la construcció d'una economia social i solidària, com a institució ens
ha de fer replantejar si volem mantenir els fons municipals en un o en un altre lloc.
Ja són diversos els ajuntaments i les institucions públiques a tot el país 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, i a Catalunya hi ha un tradició de construcció d'instruments de finances ètiques
que ja té més de 15 anys, i avui 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 de Sant Pere de Ribes 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.
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 de Sant Pere de Ribes 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.
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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.
La regidora, Sra. Esther Rodríguez explica la moció.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint-i-un regidors que la composen,
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