
 

 

 

 

  

 A J U N T A M E N T  

      d’ARENYS DE MUNT  

 

Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data 8/06/2017, primera 
convocatòria, ha pres, per unanimitat i a proposta del grup CUP, el següent acord, a reserva de 
l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DEL GRUP CUP PER A QUÈ L’AJUNTAMENT S’ADHEREIXI A LA XARXA DE 
MUNICIPIS PER L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA. 
 
En aquesta època de crisi i transició es fa evident que les polítiques públiques de promoció 
econòmica i d’ocupació tradicionals es revelen insuficients. Per tal de resoldre més eficaçment les 
necessitats de la ciutadania, es fa necessari explorar nous models de desenvolupament que 
mobilitzin millor els recursos endògens i posin per davant les dimensions socials, ambientals i 
humanes de l’economia. 
 
Les iniciatives del què s’anomena economia social i solidària neixen de l’empenta de veïnes i 
veïns i prioritzen la satisfacció de necessitats i la utilitat social per davant del lucre. Es tracta 
d’iniciatives que per aquesta dimensió col·lectiva, com que s’organitzen de manera democràtica i 
actuen amb compromís social i ambiental, són especialment indicades per ser impulsades des 
dels ajuntaments i altres ens locals. Així es dibuixa un nou model de desenvolupament territorial 
que supera el marc econòmic, administratiu i sociopolític   preexistent que ha estat el centre d’una 
crisi que encara està en una fase molt incipient de superació. 
 
Els darrers anys, la nova manera de fer empresa i economia ha crescut quantitativament i s’ha 
diversificat, mostrant un gran dinamisme. A Catalunya tenim milers d’iniciatives de tota mena: 
cooperatives agràries i industrials, però també moltes d’altres que donen serveis a les persones i 
les empreses, cooperatives que agrupen comerciants i altres professionals, grups de consum 
agroecològic, projectes d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme 
responsable, associacions i fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques, 
empreses d’inserció, horts comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de 
temps, monedes socials, etc. 
 
A Arenys de Munt són remarcables les iniciatives que han nascut amb aquests principis i tenen 
presència en el nostre poble: cooperativa de consum, banc del temps, grups de criança, iniciatives 
de consum agroecològic, associacions que treballen en el camp social... Totes elles configuren un 
teixit col·laboratiu i iniciatives veïnals que atenen necessitats socials sense prioritzar el lucre. 
Aquests projectes han nascut per resoldre necessitats d’una col·lectivitat concreta i no només hi 
són presents els veïns i veïnes en l’impuls de les seves activitats, si no que també són propers els 
seus proveïdors i col·laboradors; així que sense dubte els beneficis circulen dins el nostre territori 
més proper. 
 
Les iniciatives de l’economia social i solidària són agents de desenvolupament local bé perquè 
creen llocs de treball a la localitat i els mantenen o perquè faciliten serveis locals a productors, 
consumidors i treballadors, i perquè, sempre, ho fan promovent l’acció ciutadana i reforçant els 
vincles comunitaris. 
 
Sovint els governs d’Arenys de Munt s’han mostrat oberts al foment d’activitats solidàries, de 
promoció de valors locals i del seu teixit associatiu i entre els seus plans d’acció han donat un lloc 
preferent a la promoció econòmica i l’emprenedoria. Aquest és el moment de fer un pas més cap a 
la integració de les dues idees en un model econòmic més arrelat a l’entorn proper, que inclogui 
de manera prioritària i efectiva la cooperació local i el compromís social i mediambiental. Ens 
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referim a donar suport, tot respectant les iniciatives pròpies i l'autogestió, d'activitats de l’entorn del 
turisme responsable, a horts comunitaris o bancs de terres, a professionals que donen serveis a 
les persones i a les empreses des de criteris socials i amb finançament ètic, a  tota mena de 
projectes econòmics col·laboratius i que fomentin la sostenibilitat i la cura pel medi ambient, etc. 
Aquests només són alguns exemples dels que ens semblen més necessaris i adients per Arenys 
de Munt, però també n’hi ha de més agosarats, com la implementació de la moneda local. 
 
Actualment, més de quaranta ajuntaments catalans estan adherits a la Xarxa de Municipis per 
l’Economia Social i Solidària tot seguint aquestes consideracions i manifestant la seva voluntat de 
contribuir al creixement de l’economia social i solidària als seus municipis. Un principi bàsic és fer-
ho sempre des del diàleg permanent amb els seus actors i des de la creació d’espais comuns que 
permetin compartir línies de treball, bones pràctiques, reflexions, activitats i recursos. Entre els 
municipis associats més propers al nostre, amb els que seria un bon començament crear 
mancomunitat, tenim  Arenys de Mar, Canet de Mar, Mataró, Argentona, Cabrils, Vilassar de Mar, 
Badalona i el mateix Consell Comarcal del Maresme. 
 
Per tot l’exposat, la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- L'adhesió d’Arenys de Munt a la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i Solidària 
 
Segon.- Potenciar les relacions amb les entitats de l'economia social i solidària sistematitzant 
clàusules socials i mediambientals en la contractació pública. 
 
Tercer.- Formalitzar i assegurar la col·laboració entre l'Ajuntament de Arenys de Munt i l'economia 
social i solidària de manera que es destinin recursos al sector a llarg termini i de forma estable, en 
constant diàleg i respectuosa amb la seva autogestió, així com mecanismes de formació 
continuada en aquest àmbit pels i les tècniques de promoció econòmica. 
 
Quart.- Per a futures planificacions, destinar un percentatge dels plans d'ocupació a desenvolupar 
tasques a l'economia social i solidària. 
 
Cinquè.- Proposar als centres educatius del poble i altre espais divulgatius la sensibilització i el 
coneixement en economia social i solidària.” 


