MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MIXT PER DECLARAR ARENYS DE MUNT
MUNICIPI COMPROMÈS AMB LA BANCA ÈTICA.
L’actual context de crisi prolongada en el que ens inserim, ha deixat sense justificacions alsistema
capitalista. Actualment, es fa palès que les desigualtats no han estat quelcomcasual, sinó que són
producte intrínsec i premeditat d’un sistema concret que es nodreixd’elles per a la seva
subsistència i creixement.
La realitat és que el neoliberalisme ha anat guanyant terreny a la democràcia imposant ladictadura
dels mercats. Les entitats financeres han estat part i alhora promotoresd’accentuar i alimentar
aquest sistema especulador, posant el seu propi benefici per sobredel de la ciutadania.
Aquestes entitats no només han estat còmplices de generar desigualtat, sinó que tambén’han
estat i, en segueixen sent, responsables. Mentre segueixen ordenant desnonamentsde forma
sistemàtica – més de 178.950 des del 2008 als Països Catalans, que suposen mésde 90
desnonaments diaris al nostre país-, segueixen imposant a la ciutadania lasocialització de les
seves pèrdues fruit de l’especulació i l’afany de lucre, que puja a més de100.000 milions d’euros
que el Govern espanyol ha assumit com a propi.
Paral·lelament a la voràgine de les retallades socials, de precarització laboral, creixement dela
pobresa i destrucció dels serveis públics a les que s’ha subordinat a la ciutadania, lesentitats
financeres han seguit augmentant els seus ingressos de forma exponencial. Nomésamb el 10%
dels beneficis d’entre 2007 i 2013 de les entitats bancàries, s’hauria pogut evitari revertir les
retallades que Zapatero i Rajoy van imposar.
D’altra banda i, de forma recorrent, les entitats financeres s’han tacat les mans de
sanginternacional. És més que conegut que entitats com BBVA, Banc Santander,
Bankinter,CaixaBank, Banc Sabadell, Bankia, Catalunya Caixa tenen vincles financers amb
lesprincipals empreses d’armament del món, tals com: EADS, Honeywell, General
Dynamics,Raytheon, Textron o Instalaza.
Els informes ‘Inversions que són la bomba. Negocis de la banca amb empreses
espanyolesd’armament’ o ‘Evolució de la banca armada a Espanya’ o 'Els bancs que inverteixen
enarmes' així ho avalen, tots tres informes del Centre Delàs d’Estudis per la Pau (entitat que
esdedica a sensibilitzar sobre els efectes perversos de les armes i el militarisme). Més enllà
delcomerç internacional d’armes, els informes identifiquen fins a 30 empreses
d’armamentespanyoles que reben suport financer de la banca que opera a l’Estat espanyol.
Entre les dades que aporten aquests informes, i només cenyint-nos al BBVA, entre 2005 i2013, va
concedir crèdits a empreses d’armament per valor de 2.657 milions d’euros; entre2009 i 2013 va
emetre bons i pagarés d’empreses d’armes per valor de 338,9 milionsd’euros, o entre 2000 i 2012
va finançar exportacions d’armament italià per valor de 598,5milions d’euros.
El BBVA lidera el rànquing de banca armada espanyola de 2013, l’últim exercici del qual
esdisposen dades tancades i fiables, amb un valor superior als 3.600 milions d’euros. En eltercer,
sisè, setè, vuitè i novè lloc del rànquing s’hi situen Bankia, CaixaBank, CatalunyaCaixa, Banc
Sabadell i Banc Popular, entitats amb les quals l’Ajuntament d'Arenys de Munttambé està operant
en aquests moments.
L’anonimat i poca transparència com a metodologia recorrent del sistema capitalista, haprovocat
que sovint les ciutadanes i ciutadans hàgim estat còmplices quotidianes en petitesaccions que
alimenten i enforteixen la dinàmica neoliberal i, per tant, també de les sevesconseqüències.
També administracions municipals com el nostre Ajuntament.
Actualment, l’Ajuntament d'Arenys de Munt manté la seva operativa corrent amb CaixaBank iBanc
Sabadell, a més de continuar mantenint préstecs amb aquestes mateixes entitats iBBVA,

Catalunya Caixa i Bankia per prop de 600.000 euros, segons l'estat del deute pelpressupost
d'aquest 2016.
La necessitat immediata de transformar aquesta realitat desigual i injusta ens porta
aresponsabilitzar-nos de qualsevol acció de la qual tinguem capacitat de decisió.
És per tot els motius exposats que, des del grup majoritari de persones que es van presentara les
eleccions del 24 de maig del 2015 sota les sigles de la CUP-PA per Arenys de Munt, esproposa al
Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Departament d'Economia iHisenda
i a la Diputació de Barcelona, la negociació amb les banques ètiques i/ocooperatives, com ara
Triodos Bank, Fiare, Coop57 o Caixa d'Enginyers, per l'establiment delínies de préstecs
especifiques per les administracions públiques catalanes.
Segon.- Realitzar, des de l'Ajuntament, un informe de caire tècnic amb l’objectiu d’estudiar
laviabilitat de dur a terme les operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiquesi/o
cooperatives, tals com Triodos Bank, Fiare, Coop57 o Caixa d’Enginyers.
Tercer.- Cancel·lar els comptes bancaris que encara es mantinguin amb entitats no ètiques,un cop
amortitzats els préstecs pendents. En cas que no sigui possible per algun motiuextraordinari
demanem que l'informe de l'acord segon ho pugui contemplar i passar-lo alsdiferents grups
municipals via la comissió informativa corresponent.
Quart.- No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosadins les
banques ètiques i/o cooperatives. En cas que no sigui possible, es seguiria el mateixprocediment
explicat a l’acord segon.
Cinquè.- Sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania a fer ús de banques d’aquest tipus.Sisè.Promoure i fomentar les iniciatives de banques ètiques i/o cooperatives a la nostravil·la.
Setè.- Informar d'aquests acords al Departament d'Economia i Hisenda de la Generalitat
deCatalunya, a la Diputació de Barcelona i a les entitats supramunicipals que són les
quepossibiliten aquests finançaments.
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