Proposició del Grup Municipal d’ ENTESA PER SABADELL al Ple municipal de 4 de novembre
de 2008 per promoure la banca ètica
Isidre Soler Clarena, Portaveu del Grup municipal Entesa per Sabadell
EXPOSA QUE:
• 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.
• La banca ètica aplica criteris positius, és a dir, prioritza les seves inversions en el suport a
projectes mediambientals, el comerç just i els microcrèdits a persones amb pocs recursos.
D’altra banda, aplica criteris negatius, és a dir, evita realitzar operacions relacionades amb
la producció i venda d’armament, l’energia nuclear, l’especulació financera, els paradisos
fiscals o les pràctiques d’explotació laboral.
• La banca ètica s’està fent extensiva a diferents països europeus i recentment s’ha
començat a implantar a Catalunya, aportant un espai per a les finances responsables que
recolza empreses i projectes socials, mediambientals i culturals. Cada vegada són més les
persones que volen actuar responsablement des del coneixement i la transparència de les
transaccions econòmiques.
• L’Ajuntament de Sabadell està compromès amb la difusió de bones pràctiques i en la
defensa dels valors ètics i la solidaritat.

Per tot això PROPOSA:
1. Que l’Ajuntament de Sabadell comenci a operar bancàriament en alguna de les entitats
que apliquen criteris de banca ètica o social dipositant una part del pressupost de
cooperació i solidaritat i que estudiï fer extensiva l’operativa amb la banca ètica a altres
regidories o àmbits municipals.
2. Que l’Ajuntament de Sabadell impulsi entre la ciutadania accions de promoció i divulgació
de la banca ètica o social i que editi un tríptic informatiu per tal de posar‐lo a disposició de
la ciutadania.

3. Que aquest acord es traslladi al sí del Consell de Solidaritat per tal que sigui considerat i es
valori conjuntament amb el Departament d’Economia municipal quina és l’entitat més
idònia per operar.
4. Que l’Ajuntament promogui accions en aquesta mateixa línia conjuntament amb altres
municipis.

No obstant això el Ple resoldrà

Isidre Soler i Clarena
Portaveu del Grup Municipal de l’Entesa per Sabadell

Sabadell, 4 de novembre de 2008

Il·lustríssim Senyor Manuel Bustos. Alcalde President de l’Ajuntament de Sabadell

