MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP "CALAFELL, MUNICIPI COMPROMÈS
AMB LA BANCA ÈTICA"
L’actual context de crisi prolongada en què ens inserim ha deixat sense jusitificacions el seistema
capitalista. Avtualment, es fa palès que les desigualtats no han estat quelcom casual, sinó que són
producte intrínsec i premeditat d’un sistema concret que no es nodreix d’elles per a la seva subsistència
i creixement.
La realitat és que com el neoliberalisme ha anat guanyant terreny a la democràcia imposant la dictadura
dels mercats. Les entitats financeres han estat part i alhora promotores d’accentual i alimentar aquest
especulador, posant el seu propi benefici per sobre del benestar de la ciutadania.
Aquestes entitats no només han estat còmplices de generar desigualtat, sinó que també n’han estat, i en
segueixen sent, responsables. Mentre segueixen ordenant desnonaments de forma sistemàtica_més de
178.950 des del 2008 als Països catalana, una xifra que suposa més de 90 desnonaments diaris en
aquest territori_, segueixen imposant a la ciutadania la socialització de les seves pèrdues fruit de
l’especulaciói l’afany de lucre. Unes pèrdues que ascendeixen a més de 100.000 milions d’euros que
el govern espanyol ha assumit com a pròpies.
Paral·lelament a la voàgine de les retallades socials, la precarització laboral, el creixement de la
pobresa i la destrucció dels serveis públics a les que s’ha subordinat a les ciutadanes, les entitats
fnanceres han seguit augmentant els seus ingressos de forma exponencial. Només amb el 10% dels
beneficis obtinguts per les entitats bancàries entre els anys 2007 i 2013 s’haurien pogut evitar i revertir
les retallades que Zapatero va imposar.
D’altra banda, i de forma recorrent, les entitats financeres s’han tacat les mans de sang internacional.
És més que conegut que entitats com BBVA, Banc Santander, Bankinter, Caixa Banc, Banc Sabadell,
Bankia o Catalunya Caixa tenen vincles financers amb les principals empreses d’armament del món
com ara EADS, Honeywell, General Dynamics, Raytheon, Textron o Instalaza.
L’anonimat i poca transparència com a metodologia recorrent dels sistema capitalista ha provocat que
sovint les ciutadanes i ciutadans hàgim estat còmplices quotidians de petites accions que alimenten i
enforteixen la dinàmica neoliberal i, per tant, també les seves conseqüències.
La necessitat immediata de transformar aquesta realitat desigual i injusta ens porta a responsabilitzarnos de qualsevol acció de la qual tinguem capacitat de decisió.
En el cas concret de l’Ajuntament de Calafell, el mes d’agost d’enguany es va fer pública una memòria
relativa a l’evolució del deute de l’entitat en el període 2005-2014. D’aquest document se’n deriva que
la pràctica totalitt d’operacions de crèdit a llarg termini efectuades en els últims quinze anys i encara
vigents han estat realitzades amb entitats financeres convencionals. A dia d’avui, encara resten prop de
40M€ per amortitzar els deutes amb aquestes entitats, més els corresponents interessos.
La banca ètica, una alternativa socialment responsable
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L’economia ha d’estar al servei de les persones i no a la inversa. Aquest és el principi essencial del
qual neix la banca ètica. Les activitats econòmiques no són èticament neutrals, sinó que qualsevol
inversió econòmica comporta tot un seguit d’implicacions socials, mediambientals i ètiques, que
afavoreixen unes persones i en perjudiquen d’altres.
La banca ètica és una alternativa a les entitats bancàries tradicionals, que permet estalviar i invertir des
d’una pràctica que compatibilitza els beneficis econòmics amb els beneficis socials i ambientals, tot
aplicant criteris ètics i de transparència en les seves transaccions.
Aquest tipus d’entitats prioritzen les seves inversions en determinats sectors com el suport a projectes
mediambientals, les activitats de comerç just o micro-crèdits a persones amb escassos recursos. Per
contra, no realitzen operacions èticament reprovables vinculades a la producció i venda d’armament, la
producció d’energia nuclear, l’especulació financera, la utilització de paradisos fiscals, les
deslocalitzacions o les pràctiques d’explotació laboral.
La banca ètica pretén convèncer la població i les institucions públiques que incorporr l’ètica a les
decisions diàries d’estalvi, d’inversió o de moviments bancaris d’ingressos i pagaments pot tenir un
gran efecte transformador. Sabent on van els nostres estalvis influïm en quin tipus d’activitats es
financen i, per tant, en quin tipus de societat estem construint.
A Catalunya hi ha una 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.
Entitats com Coop 57, Oikocrèdit, Triodos Bak o Fiare Banca Ètica, entre d’altres, 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.
L’aposta de la societat catalana per aquest tipus d’entitas ha augmentat exponencialment en els últims
anys, i per bé que la seva operativ ai implantació encara no és equiparable a la de les companyies
financeres que dominen el nostre mercat, aquesta mancança la compensen amb escreix pel que fa al seu
compromís social i els resultats assolits.
El nostre és un país excessivament bancaritzat. 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 que ha convertit el nostre mercat en un oligopoli
on, sovint, la lliure competència és cada vegada més un miratge.
Potser no tothom considera lògic demanar a l’administració pública que faci un canvi sobtat i de grans
dimensions vers les finances ètiques, però tampoc sembla coherent que aquesta no es mogui en la
mateixa direcció que ho fa la societat. La manera més simple d’nedegar aquest camí és començar a
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treballar amb aquestes entitats de la mateixa manera com fins ara s’ha fet amb la banca convencional,
fent ús de la seva operativa bancària.
Això no obstant, també és imprescindible fer un pas més enllà i identificar en quines àrees de la gestió
pública es manifesta una major in coherència entre els seus objectius i el fet que se segueixi treballant
amb entitats excessivament especulatives o amb una implicació social que sovint només forma part de
les seves campanyes de màrqueting. Per contra, segur que podem trobar una confluència total amb els
objectius de les entitats de finances ètiques en àmbits com la cooperació, el mediambient, les polítiques
socials, la cultura o la promoció de l’ocupació en els àmbits de l’economia social i el tercer sector, per
citar-ne alguns. En aquests àmbits de la gestió pública, t´`e tot el sentit del món que se cerqui la
creació d’aliances amb les entitats de finances ètiques. La gestió dels diners públics acabarà essent
molt més eficaç i eficient, socialiment però també econòmicament, si avancem en aquesta direcció.
Per tot l’exposat, el Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular (CUP), proposa al Ple de
l’Ajuntament de Calafell l’adopció dels següents
ACORDS
1. Publicar en el termini més breu possible totes les comissions i despeses financeres que l’Ajuntament
de Calafell té amb la banca tradicional per a la seva operativa bancària.
2. Realitzar un informe de caire tècnic amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat de dur a terme totes les
operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiques i/o cooperatives, tals com triodos Bank,
Fiare, Coop57 o Caixa d’Enginyers.
En qualsevol cas, i de forma immediata, l’ajuntament començarà a operar bancàriament amb algunes
de les entitats que apliquen riteris de banca èitca o social

Calafell, 14 de desembre de 2015
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