
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Declarar Terrassa com a municipi compromès amb la B anca ètica 

APROVADA 

MARIA SIRVENT ESCRIG portaveu del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular 
(CUP), juntament amb Esquerra Republicana de Catalunya - MES i Terrassa en Comú , 
d’acord amb allò que estableixen els articles 57.4 i 73 del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament de Terrassa, presenten la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta 
Corporació: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

L’actual context de crisi prolongada en el que ens inserim, ha deixat sense justificacions al 
sistema capitalista. Actualment, es fa palès que les desigualtats no han estat quelcom 
casual, sinó que són producte intrínsec i premeditat d’un sistema concret que es nodreix 
d’elles per a la seva subsistència i creixement.   

La realitat és que el neoliberalisme ha anat guanyant terreny a la democràcia imposant la 
dictadura dels mercats. Les entitats financeres han estat part i alhora promotores 
d’accentuar i alimentar aquest sistema especulador, posant el seu propi benefici per sobre 
del de la ciutadania.   

Aquestes entitats no només han estat còmplices de generar desigualtat, sinó que també 
n’han estat i, en segueixen sent, responsables. Mentre segueixen ordenant desnonaments 
de forma sistemàtica – més de 178.950 des del 2008 als Països Catalans, que suposen 
més de 90 desnonaments diaris en aquest territori-, segueixen imposant a la ciutadania la 
socialització de les seves pèrdues fruit de l’especulació i l’afany de lucre, que puja a més 
de 100.000 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 
de la pobresa i destrucció dels serveis públics a les que s’ha subordinat a les ciutadanes, 
les entitats financeres han seguit augmentant els seus ingressos de forma exponencial.      
-Només amb el 10% dels beneficis d’entre 2007 i 2013 de les entitats bancàries, s’hauria 
pogut evitar i revertir les retallades que Zapatero va imposar-   

D’altra banda i, de forma recorrent, les entitats financeres s’han tacat les mans de sang 
internacional. És més que conegut que entitats com BBVA, Banc Santander, Bankinter, 
Caixa Banc, Banc Sabadell, Bankia, Catalunya Caixa tenen vincles financers amb les 
principals empreses d’armament del món, tals com: EADS, Honeywell, General Dynamics, 
Raytheon, Textron o Instalaza.  

L’anonimat i poca transparència com a metodologia recorrent del sistema capitalista, ha 
provocat que sovint les ciutadanes i ciutadans hàgim estat còmplices quotidianes en petites 
accions que alimenten i enforteixen la dinàmica neoliberal i, per tant, també de les seves 
conseqüències.  



La necessitat immediata de transformar aquesta realitat desigual i injusta ens porta a 
responsabilitzar-nos de qualsevol acció de la qual tinguem capacitat de decisió.  

En aquest sentit, proposem els següents,  

 

ACORDS 

1. Realització d’un informe de caire tècnic amb l’objectiu d’estudiar la viabilitat de dur a 
terme totes les operacions bancàries del consistori mitjançant banques ètiques i/o 
cooperatives, tals com Triodos Bank, Fiare, Coop57 o Caixa d’Enginyers. 
 
2. Cancel·lació dels comptes bancaris que encara es mantinguin amb entitats no ètiques, 
un cop amortitzats els préstecs pendents. En cas que no sigui possible per algun motiu 
extraordinari, hi haurà el compromís de fer un informe tècnic amb la justificació 
corresponent i passar-lo als diferents grups municipals via la comissió informativa 
corresponent. 
 
3. No establir cap nou vincle ni relació amb cap entitat bancària que no sigui inclosa dins 
les banques ètiques i/o cooperatives. En cas que no sigui possible, es seguiria el mateix 
procediment explicat a l’acord segon. 
 
4. Sensibilitzar i emplaçar a la ciutadania a fer ús de banques d’aquest tipus. 
 
5. Promoure i fomentar les iniciatives de banques ètiques i/o cooperatives a la nostra ciutat. 
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Portaveu Grup Municipal Terrassa En Comú 
 

 

 

 

Barcelona, 26 d’octubre de 2015. 


