MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL BADIA EN COMÚ-E (BeC-E) RELATIVA A LA
DECLARACIÓ DE BADIA COM A TERRITORI SOCIALMENT RESPONSABLE (TSR)
I COMPROMÈS AMB LA BANCA ÈTICA
Badia en Comú a l’ampara del que disposa l’apartat 5 de l’article 23 del Reglament
Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Badia del Vallès i l'article 97.3 del Real Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, que aprova el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, presenta per la seva
discussió i aprovació la MOCIÓ relativa a la DECLARACIÓ DE BADIA DEL VALLÈS
COM A TERRITORI SOCIALMENT RESPONSABLE (TSR) I COMPROMÈS AMB LA
BANCA ÈTICA, d’acord amb la següent,
EXPOSICIÓ

DE

MOTIUS

Atès que segons el Manifest de Sitges Territori Socialment Responsable (TSR) es
aquell que tendeix a la sostenibilitat afrontant de manera proactiva els seus
reptes econòmics, socials i mediambientals, partint de la més moderna accepció
anglosaxona de Corporate Social Responsibility, es a dir, de la Responsabilitat Social
de cadascuna de les seves organitzacions, desenvolupant els seus actius tangibles i
intangibles per la via d'estratègies col·laboratives i compromisos multilaterals, amb
solucions eficients que generen valor per a totes les parts i que, des d'una visió
sostenible del territori, contribueixin al desenvolupament i a la sostenibilitat mundial.
Atès que la banca ètica està formada per aquelles entitats bancàries que apliquen els
principis de les finances ètiques, és a dir, aquelles que tenen per objectiu fer
compatible la rendibilitat financera i econòmica amb l'assoliment d'objectius
socials i ambientals.
Atès que la banca ètica parteix del principi que els seus usuaris (persones i entitats
estalviadores) tenen dret a saber on i en què s'inverteixen els seus diners,
comprometent-se com a entitat a no finançar activitats que es consideren
reprovables i optant per destinar els seus recursos només en projectes amb
contingut social, ambiental, la promoció del consum responsable, les formes
d’economia solidària i a facilitar l'accés al crèdit a persones i grups que generalment
n'estan exclosos.
Atès que l'activitat financera és un element clau per a la construcció d'uns models
socials o d’altres i que no es tracta, doncs, exclusivament d'administrar els diners de
forma responsable des d'un punt de vista financer, sinó també fer-ho de forma

social i mediambientalment responsable.
Atès que des de l'inici de la crisi la banca convencional i tradicional ha registrat a
Espanya més de 400.000 execucions hipotecàries i una gran part han acabat en
desnonaments.
Atès que la banca convencional i tradicional i la Sareb han malvenut els inmobles
subhastats als fons internacionals voltors i que aquests ja controlen el sector
immobiliari a Espanya amb una cartera d'actius de més de 278.000 milions d’euros
entre solars, immobles i crèdit hipotecari i promotor.
Atès que la banca convencional i tradicional sovint té molt a veure amb el deute
extern dels països més pobres, amb les xifres de la fam i del subdesenvolupament,
amb la desigualtat i les injustes relacions econòmiques Nord-Sud, amb el
finançament de la guerra, la recerca i la despesa militars. amb el militarisme i la
manca ajut al desenvolupament.
Atès que la banca convencional i tradicional desnona, ha estat repetidament
sentenciada

per

enganyar

amb

les

preferents,

perdona

crèdits

milionaris

a

determinats partits polítics, i malgrat els seus suculents guanys, acomiada als seus
treballadors.
Atès que l’objecte de la banca ètica és operar en el sector financer amb criteris socials
i finançar projectes relacionats amb l'economia social i, en conseqüència, te un gran
efecte transformador de la societat resulta inaplaçable i imperatiu manifestar-se
en favor de la cancel·lació del deute extern, i d’incorporar l'ètica a les decisions diàries
d'estalvi, d'inversió o de moviments bancaris d'ingressos i pagaments.
Per aquest motiu, proposem la següent,
MOCIÓ
1.- Declarar a aquest municipi de Badia del Vallès com a Territori Socialment
Responsable (TSR).
2.- Declarar a aquest consistori (com a client, estalviador o inversor) compromès amb
la banca ètica.
3.- Asolir el compromís de contractar tant en productes com en prestació de serveis
amb la banca ètica (Coop57; Fundación FIARE

(Fundación Inversión y Ahorro

Responsable); Triodos Bank; Oikocredit etc.) i les financeres ètiques els nous negocis,
obligacions i/o contractes productes financers d'estalvi, d'inversió, dipòsits, prèstecs,
de productes i serveis financers, de moviments bancaris d'ingressos, pagaments,
operacions de préstec, endeutament i de tot tipus que dugui a terme l’Ajuntament de
Badia del Vallès o les empreses municipals o mixtes en que hi participi.
4.- Asolir el compromís de no renovar els pactes contractuals amb la banca amb la

banca tradicional i convencionali, en tot cas, procurar canviar, subrogar, substituir i
novar contractualment aquells contractes ja en vigor amb la banca tradicional i
convencional, tant bon punt els pactes contractuals ho permetin, a fi i efecte de
convertir-los, novar-los i substituir-los per obligacions i contractes amb la banca ètica i
les financeres ètiques.
5.- En qualsevol cas, reiterar el compromís de l’ajuntament de deixar de treballar i/o
contractar amb els bancs i entitats financeres que duguin a terme procediments
hipotecaris i/o d’impagament de lloguers que finalitzin, o puguin finalitzar, en
desnonaments o llançaments de persones individuals o de families.
6.- L’Ajuntament de Badia del Vallès promourà, recolzarà, difondrà i donarà
reconeixement entre els ciutadans, les empreses, els/les autònoms, les entitats i les
cooperatives de Badia del Vallès els beneficis, aventagets i qualitats de la banca ètica,
les financeres i les cooperatives ètiques de serveis financers.
7.- Comunicar, als oportuns efectes, a la Plataforma Finançament Ètic i Solidari (FETS)
aquesta moció.
A Badia del Vallés, a 13 de Octubre de 2015.

Grup Municipal Badia en Comú.

