- SESSIÓ NÚM. 6/2014 ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER L’AJUNTAMENT
EN PLE EL DIA 29 DE MAIG DE L’ANY 2014
Epígraf 22) Presentada pel Grup municipal d’ICV-EUiA, relativa al compromís i el
suport actiu de l’Ajuntament de Terrassa a la banca ètica.
El contingut de la present Proposta de Resolució, presentada pel Grup municipal d’ICVEUiA, és el que a continuació es transcriu:
« Atès que les activitats i el desenvolupament econòmic no són èticament neutrals i que
no sempre garanteixen l’equilibri i la justícia social, la sostenibilitat ambiental i
l’equitat.
» Atès que l’activitat de les institucions i inversions financeres té importants
repercussions econòmiques i socials, com ha posat de manifest l’actual crisi econòmica,
que afecten greument la vida i el benestar de les persones.
» Atès que, a conseqüència d’aquesta crisi, s’han hagut de dedicar recursos públics per
tal de salvar moltes entitats privades de base accionarial i això no ha suposat que flueixi
el crèdit per reactivar una economia productiva i creadora d’ocupació ni tampoc que
aquestes garanteixin drets fonamentals com, per exemple, el dret a l’habitatge.
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» Atès que en els darrers anys, en els països europeus amb majors índexs de benestar
social ha anat augmentant la preocupació social, ciutadana i institucional per la
destinació i finalitats de l’estalvi i per les inversions ètiques com a pràctica que
compatibilitza l’activitat econòmica amb els beneficis socials i ambientals.
» Atès que l’objectiu principal de les institucions de finances ètiques és invertir l’estalvi
de persones, col·lectius, empreses i administracions públiques en projectes viables
d’economia social i solidària.
» Atès que a Catalunya aquesta iniciativa social s’ha concretat particularment en la
constitució de l’Associació “Projecte Fiare Catalunya” promoguda per diversos
col·lectius, entitats i ajuntaments que té per objectiu donar a conèixer les finances
ètiques i promoure la creació d’una entitat financera al servei de la societat i del
desenvolupament social i sostenible, tot aplicant criteris ètics, basat en la participació
activa dels seus associats i en la total transparència en les seves transaccions.
» Atès que “Projecte Fiare Catalunya” té com a objectiu crear un instrument en mans de
tota la ciutadania activa que vol recuperar la gestió dels seus estalvis i adreçar-lo cap a
projectes i activitats que generin un impacte social positiu, és a dir, donar suport a
empreses i entitats del Tercer Sector promotores de projectes socials, mediambientals,
culturals i solidaris.
» Atès que a Terrassa aquesta iniciativa s’ha concretat en la constitució d’un grup local
que promou i impulsa el “Projecte Fiare Catalunya” i que va ser presentat públicament
el 20 de març d’aquest any.
» Atès que, en aquests moments, més de 20 administracions públiques locals d’arreu de
l’Estat espanyol són sòcies del “Projecte Fiare”.

» Atès que l’Ajuntament de Terrassa està compromès amb la defensa dels valors ètics,
la sostenibilitat, el benestar social i la solidaritat. És per tot això que el Grup Municipal
d’ICV-EUiA proposa al Ple de l’Ajuntament els següents:
ACORDS:
Primer.- Que l’Ajuntament de Terrassa iniciï els tràmits per a la formalizació de
l’adhesió a l’Associació Projecte FIARE a Catalunya”, amb l’objectiu principal de
donar suport a la implantació a Catalunya i, per extensió, a Terrassa d’una entitat
financera ètica que faciliti el crèdit a iniciatives empresarials i projectes de tipus social,
mediambiental, cultural o solidari.
Segon.- Que l’Ajuntament de Terrassa comenci a operar bancàriament amb FIARE o
alguna altra de les entitats que apliquen criteris de banca ètica per gestionar el proper
pressupost destinat a l’àmbit de Cooperació i Solidaritat i que estudiï fer extensiva de
manera progressiva l’operativa d’altres regidories o àmbits municipals.
Tercer.- Que aquest acord es traslladi al si del Consell Municipal de Solidaritat i
Cooperació per tal que sigui considerat, i es valori conjuntament amb els Serveis
Econòmics municipals, quina és l’entitat més idònia per operar.
Quart.- Que l’Ajuntament de Terrassa promogui accions d’informació i difusió entre la
ciutadania dels valors i beneficis que suposa la Banca Ètica per l’economia del bé comú.
Cinquè.- Que l’Ajuntament de Terrassa informi de la possibilitat i dels mecanismes per
cobrar les nòmines que ofereixen algunes d’aquestes entitats, tant per al personal
laboral, funcionari, com per als càrrecs electes i proposi a les seccions sindicals i a les
entitats de banca ètica fer-ho conjuntament.»
Pren la paraula la Sra. Herrero, qui comença dient que amb aquesta Proposta de
Resolució es vol posar de manifest la necessitat d’encetar un debat polític i ciutadà
sobre el que ha passat i el que està passant amb les entitats financeres. Tot i que no és el
moment i l’hora per fer aquest debat, la proposta té per objectiu situar aquesta
necessitat. És una realitat innegable que les entitats financeres estan totalment
desprestigiades per la ciutadania. Aquest és un debat que està al carrer, a la societat,
amb una gran indignació arran de les experiències i les conseqüències viscudes i patides
per moltes persones al llarg dels darrers anys. Aquests darrers dies ha estat d’actualitat
el judici a quatre exdirectius de Caixa Penedès per cobrar de manera irregular,
presumptament, al voltant de 30 milions d’euros en concepte d’indemnitzacions per
jubilació, al mateix temps que moltes persones han estat estafades per les participacions
preferents, o han estat desnonades, tot mantenint el deute, per no poder pagar la
hipoteca. Al mateix temps, aquestes entitats eren rescatades amb els diners de tota la
ciutadania. És impossible que la ciutadania entengui això. Ni tampoc entén com és
possible que no hi hagi hagut un control públic per evitar que passin aquestes coses. La
Sra. Herrero entén que cal un canvi profund en el sistema financer, i cal que les
administracions públiques, sobretot les més properes a la ciutadania, siguin valentes i
actives en la presa de decisions que facilitin aquest canvi. Un canvi que ha de tenir per
objectiu que el sistema financer estigui al servei de les persones i de l’economia del bé
comú, i no que la societat estigui al servei del sistema financer i dels interessos d’uns
pocs. La banca ètica va néixer fa temps, força abans de la crisi, i ja pronosticava que era
insostenible el sistema financer i la bombolla immobiliària i financera. El que plantejava
era una alternativa al sistema financer. La banca ètica treballa a partir de nous
paradigmes, tot garantint que l’estalvi de persones, empreses i administracions
públiques, es destina al finançament de projectes viables d’economia social, ecològica i
solidària, sota criteris ètics. I de cap de les maneres aquests estalvis es destinaran a
finançar ni inversions especulatives ni al comerç d’armes, per exemple. Fins i tot alguna
entitat de banca ètica, com per exemple FIARE, encara va més enllà, constituint-se en
cooperativa, i per tant cada soci de la mateixa, que després pertany a un grup local, té la
potestat de participar en la presa de totes les decisions de l’entitat, des de l’operativa, el

tipus de projectes que es financen o el sou dels directius. L’Ajuntament de Terrassa s’ha
de comprometre i contribuir a aquest canvi, i ho ha de fer d’una manera activa. Per això
es proposen els acords que conformen la part dispositiva de la proposta, conjuntament
amb els Grups del PSC i de CiU. El darrer dels acords ha estat incorporat a proposta del
Grup de CiU. La Sra. Herrero els hi agraeix les seves aportacions constructives per
millorar la proposta. La Sra. Herrero és conscient de què les coses no es canvien d’un
dia per l’altre, però considera que són molt importants aquestes petites contribucions per
fer possible una banca ètica i social. Aquest és un bon compromís per part de
l’Ajuntament de Terrassa.
La Sra. Peinado comença dient que el Grup del PPC, en principi, i sense entrar a valorar
el projecte FIARE a Catalunya, que és en el que es fonamenta la Proposta de Resolució,
s’abstindrà en la votació, perquè no ha disposat de cap documentació com per poder
valorar res. La Sra. Peinado puntualitza que no està dient que no estigui d’acord amb
l’esperit de la proposta, que sembla interessant. Però a l’hora de valorar aquest projecte,
el Grup del PPC no ha disposat de documentació. A la Proposta de Resolució no es
constata cap adreça ni cap web al respecte. La Sra. Peinado ha trobat tres webs que feien
referència al projecte. El que els ponents proposen és que l’Ajuntament de Terrassa
s’adhereixi a una associació, sense dir en qualitat de què, si com a soci o com alguna
altra figura. El Grup del PPC no coneix quines responsabilitats comporta aquesta
actuació, quins són els seus costos, si en té, si cal fer alguna aportació o no. En segon
lloc, es demana que l’Ajuntament de Terrassa comenci a actuar bancàriament amb
FIARE. Però no es coneixen les clàusules o condicions d’aquesta operativa bancària.
No se sap si hi ha comissions o no, quines són les responsabilitats de l’Ajuntament, etc.
Les decisions que s’han adoptat en aquest Ple sempre han tingut una valoració i una
anàlisi prèvia de les responsabilitats i les obligacions, i els riscos, que assumia
l’Ajuntament, per després prendre una decisió. Els ponents de la proposta ho fan avui a
l’inrevés. Primer demanen l’acord i després d’aprovar entrar en una associació o operar
bancàriament amb ella, demanen que s’analitzi i es valori, a través del Consell
Municipal de Solidaritat i Cooperació. La Sra. Peinado considera que hagués estat més
adient portar aquesta iniciativa al Consell, i en si del mateix, amb tota la documentació
compartida amb tots els Grups municipals i els membres del Consell, haver fet l’anàlisi
i la valoració, així com també amb l’informe dels Serveis econòmics municipals. I un
cop haver arribat a una conclusió, haver-lo presentat al Ple. Això hagués estat el més
prudent al respecte. Per aquests motius, el Grup del PPC s’abstindrà en la votació de la
proposta.
El Sr. Perarnau recorda que una de les primeres preguntes que el Grup de CiU va fer en
la present legislatura va tenir com a protagonista la banca ètica. El Grup de CiU ja va
manifestar aleshores el seu interès pel tema, que no és nou. El Grup de CiU està d’acord
amb la Proposta de Resolució, per quatre raons. En primer lloc perquè comparteix els
valors que defensen les entitats de banca ètica, que no són altres que els valors del
cooperativisme, la democràcia participativa en la gestió de les entitats financeres,
l’aposta per una economia respectuosa amb els drets de les persones i el medi ambient i
amb la transparència en els processos bancaris. Tots aquests valors s’adiuen amb els
canvis que la ciutadania està reclamant en tots els àmbits, en aquest cas també en el
financer i bancari. L’Ajuntament de Terrassa no faria bé si se’n quedés al marge. En
segon lloc, perquè el Grup de CiU entén que no es tracta d’adherir-se a una institució
només com a client, tot i que algunes banques ètiques permeten aquesta possibilitat,
sinó que valora molt positivament la possibilitat de participar en la banca ètica com a
subjecte actiu, per tal de contribuir al desenvolupament d’aquestes noves experiències
bancàries, veure fins on arriben i quines són les seves operatives i propostes. En tercer
lloc, perquè es tracta de decidir en el Ple, i informar al Consell de Solidaritat, transferir
a la banca ètica algun dels operatius bancaris de l’Ajuntament. El Sr. Perarnau considera
que no es tracta tant de definir tots els aspectes tècnics, sinó d’expressar voluntats

polítiques. Després ja es veurà com es pot realitzar tècnicament tot plegat. Però és bo
deixar clara la voluntat política de què una de les maneres més clares de recolzar la
banca ètica és que algun operatiu bancari de l’Ajuntament, ni que sigui al començament,
d’una manera simbòlica i petita, es comenci a fer amb aquestes entitats. La manera de
decidir quin operatiu, quina és la millor opció, quina és la millor entitat, són qüestions
tècniques. En quart lloc, perquè la Regidora Sra.
Herrero ha acceptat de bon grat una proposta del Grup de CiU, que no té altre objectiu
que informar als treballadors, personal laboral, funcionari i càrrecs polítics de
l’Ajuntament de Terrassa, que hi ha una possibilitat, que té a veure amb la decisió
individual de cadascú, de cobrar les nòmines a través d’entitats de banca ètica. Per tots
aquests arguments, el vot del Grup de CiU serà favorable.
El Sr. Vega comença agraint la flexibilitat i la capacitat d’enteniment que ha mostrat la
Sra. Herrero a l’hora de plantejar algunes millores que donen més rigor als acords. El
Sr. Vega comparteix la filosofia que inspira aquesta Proposta de Resolució, d’exigir a
les entitats bancàries un major compromís amb els valors socials. El Grup del PSC,
doncs, donarà suport a la proposta. No s’ha d’oblidar que la crisi actual té un origen
financer, perquè en el seu dia la banca va posar per endavant els interessos particulars
sobre els col·lectius, l’avarícia i els diners per damunt de les persones i les seves
necessitats. Encara avui la societat està patint les conseqüències tan doloroses d’aquella
actuació. Canviar els valors de la banca no serà una qüestió fàcil. Sens dubte és un tema
complicat. Caldrà no només un gran moviment ciutadà, sinó també un compromís de les
institucions, i modificar l’entramat jurídic pensat en funció més de la banca que de les
persones. El Sr. Vega confia en aquest moviment ciutadà. També reclama més
compromís social a les entitats bancàries, per tal que cada vegada arribi també a les
institucions i es pugui modificar aquest entramat jurídic. El Sr. Vega puntualitza a la
Sra. Peinado que quan la Sra. Herrero ha citat els acords, no eren els que la Regidora del
Grup del PPC esmentava. La Sra. Herrero ha parlat d’iniciar els tràmits, en un gest que
el Sr. Vega interpreta com clarament polític i de voluntat, i també parlava
d’algun fet real, com ara obrir algun compte. Aquests acords són prou flexibles com per
a què el Grup del PPC es pogués sumar i assolir així una unanimitat en relació a un
tema tan important com aquest. La Sra. Herrero comença mostrant la seva sorpresa
davant la intervenció de la Sra.
Peinado, perquè ha interpretat coses que no són. Si la Sra. Peinado tenia dubtes, podia
haver fet dues coses. Una és trucar a la pròpia Sra. Herrero, que li hagués aclarit la
informació que necessités, ja que la Regidora del Grup d’ICV-EUiA ha estat qui ha
elaborat la proposta i ha recollit la informació necessària. Una altra opció hagués estat
buscar informació o assessorar-se a través de la xarxa, que n’està plena, com sovint els
Grups han de fer davant la presentació de propostes per part d’altres forces politiques.
Si la Sra. Peinado no ho ha fet, considera la Sra. Herrero, és perquè el Grup del PPC no
ha tingut interès. En relació al primer acord, la Sra. Herrero puntualitza que el de
Terrassa no seria l’únic ajuntament que s’adherirà o es farà soci de l’Associació
Projecte FIARE. D’altres ajuntaments d’arreu de l’Estat espanyol i de Catalunya ho han
fet. Per tant, és possible ferho. La Sra. Herrero creu, a més, que és convenient, i per això
es presenta aquesta Proposta de Resolució. El Grup del PPC pot considerar que no és
convenient, però sí que és possible. Pel que fa a les possibles conseqüències, la Sra.
Peinado només ha de preguntar o informar-se. La Sra. Herrero no hagués tingut cap
problema en compartir la informació. En relació a començar a gestionar el pressupost de
solidaritat i cooperació a través, ja sigui de FIARE o d’alguna altra entitat de banca
ètica, no necessàriament ha de ser FIARE, la decisió la prendrà el Consell Municipal de
Solidaritat i Cooperació, amb tota la informació que els serveis municipals puguin
aportar. Cal confiar en què prendran la millor decisió respecte a les opcions possibles.
El Sr. Perarnau ho ha definit molt bé: aquesta proposta no planteja un simple acte
administratiu, sinó que manifesta una voluntat política, no una voluntat tècnica. Jurídica

i tècnicament és possible. Els serveis tècnics ja diran com es pot materialitzar aquesta
actuació. La Sra. Herrero afegeix que és molt important entendre que el que es fa avui
és un gest que ha de sortir més enllà de les portes de l’Ajuntament de Terrassa, vers la
ciutadania; que es considera que cal un canvi en el sistema financer i que l’Ajuntament,
majoritàriament, considera que s’ha de comprometre activament per fer possible un
canvi en els
valors ètics, per tal que siguin els predominants en el funcionament de les entitats
bancàries. La Sra. Herrero agraeix el recolzament dels Grups del PSC i de CiU, i
demana al Grup del PPC que se sumi i a una iniciativa que és compartida, per tal que
pugui aprovar-se per unanimitat. Intervé seguidament la Sra. Peinado, qui considera que
qui proposa o qui pretén que s’aprovi quelcom, i que a més disposa de la documentació,
es qui l’ha d’oferir a la resta de Grups.
De totes formes, la Sra. Peinado pregunta si la Sra. Herrero disposa dels estatuts de
FIARE, del contracte de compte bancari, d’informació del Banco de Espaňa sobre
comissions, o informació del Registre Mercantil o del Registre d’Associacions, etc. La
Sra. Peinado demana seriositat i responsabilitat. Amb independència de les finalitats,
que la Sra. Peinado ja ha dit que comparteix,
qualsevol tema, especialment quan suposa assumir responsabilitats o obligacions per
part de l’Ajuntament de Terrassa, ha de ser analitzat amb profunditat, sense deixar-se
enlluernar per conceptes o paraules boniques. S’està parlant dels recursos de la ciutat,
que provenen de les butxaques i de les economies de tots els ciutadans. El que la Sra.
Peinado demana que s’hauria d’haver fet és el que ella hauria fet amb el seu propi
patrimoni. Abans de contractar res, o abans d’associar-se a res, cal mirar la
documentació, analitzar-la bé, saber quins són els riscos que s’assumeixen, si convé o
no, i evidentment estar d’acord amb les finalitats. Això últim és l’únic que comparteixen
tots els Grups municipals ara per ara. En el si del Consell Municipal de Solidaritat, on
es vol aportar tota la documentació que no s’ha ofert al Grup del PPC, serà on es
disposarà de l’expedient corresponent amb tota la informació. En el Consell, quan es
tindrà l’oportunitat d’analitzar pormenoritzadament tota la documentació, serà on el
Grup del PPC mostrarà la seva opinió en relació a l’adhesió a FIARE i a operar
bancàriament amb una entitat financera, sigui FIARE o una altra, que no deixen de ser
entitats bancàries.
Es procedeix tot seguit a la votació dels acords que conformen la part dispositiva de la
present Proposta de Resolució, els quals són aprovats amb el següent resultat:
PSC (11 vots ) …………………………….. A FAVOR
CiU ( 9 vots ) …………………………….. A FAVOR
PPC ( 4 vots ) …………………………….. ABSTENCIÓ
ICV-EUiA ( 3 vots ) ……………………… A FAVOR

