Mandat 2011-2015

Moció que presenta el Grup Municipal d’ERC d’Arenys de Munt per a la
seva aprovació en el proper Ple Ordinari.
MOCIÓ SOBRE L’ÚS DE LA BANCA ÈTICA PER PART DE L’AJUNTAMENT
Segons l’informe anual de l’Institut Internacional d’Investigació per a la pau,
amb seu a Estocolm, durant l’any 2008, cada segon que passava la humanitat
gastava en armament l’escandalosa xifra de 35.120 euros (1bilió107.550
milions d’euros l’any, equivalent a 3.034 milions d’euros al dia).
Aquestes xifres representen un escàndol per a la nostra societat, que no ha
aconseguit eradicar la fam al món, ni solucionar la falta de medicaments ni
marcar estratègies per a millorar la sostenibilitat del planeta.
L’Estat espanyol és un dels països productors d’armament, especialment de
bombes de dispersió, les quals causen estralls fins i tot després de llençar-les,
provocant centenars de milers de morts de civils i de moltes destrosses
humanes.
Les bombes de dispersió MAT-120 fabricades per l'empresa espanyola
Instalaza al 2007 i utilitzades per Gadafi per bombardejar Misrata a Líbia, van
ser finançades per bancs espanyols. Almenys 14 bancs de l’Estat Espanyol i
de Catalunya (entre els quals hi ha el BBVA, Banc Santander, Bankia o Banc
de Sabadell) i nombroses empreses han finançat aquestes indústries i en són
accionistes.
Atès que considerem aquest fet altament reprovable,
Atès que l’ajuntament necessita utilitzar els serveis bancaris i per tal de no
cooperar en aquesta nefasta indústria, ni ser-ne còmplices
Atès que la profunda crisi econòmica actual ha estat provocada per la gestió
irresponsable de les entitats bancàries amb el foment d’inversions
especulatives i no productives
Donat que existeixen entitats bancàries que apliquen els principis de les
finances ètiques, és a dir, les que tenen per objectiu fer compatible la
rendibilitat financera i econòmica amb l’assoliment d’objectius socials i que
apliquen els cinc principis: ètica, coherència, participació, transparència i
implicació.
Donat que l’ajuntament és l’òrgan de govern de més responsabilitat en el poble,
creiem que hem de ser un exemple per a tots els vilatans i vilatanes i fomentar
actituds responsables i respectuoses.
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Per tot l’exposat, les Regidores i els Regidors del Grup Municipal d’ERC
proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
-

Que l’ajuntament d’Arenys de Munt intenti en la mesura que sigui
possible, la utilització de la banca ètica per a les seves transaccions
bancàries.

-

Que l’ajuntament es faci soci de Justícia i Pau, organització no
governamental catalana, pionera en la defensa de la justícia social i els
drets humans.

No obstant això, el Ple acordarà el que estimi més convenient.
Arenys de Munt, 15 de desembre de 2011
IL·LUSTRÍSSIM SR. ALCALDE DE L’AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT
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