
MOCIÓ DE LA CUP EN SUPORT A LA BANCA ÈTICA 

Atès que les activitats econòmiques no són èticament neutrals, sinó que qualsevol inversió 

econòmica comporta tot un seguit d’implicacions socials, mediambientals i ètiques, que 

afavoreixen unes persones i en perjudiquen d’altres.  

Atès que la banca ètica és una alternativa a les entitats bancàries tradicionals, que permet 

estalviar i invertir des d’una pràctica que compatibilitza els beneficis econòmics amb els 

beneficis socials i ambientals, tot aplicant criteris ètics i de transparència en les seves 

transaccions. 

Atès que la banca ètica aplica criteris positius, és a dir, prioritza les seves inversions en el 

suport a projectes mediambientals, el comerç just i els microcrèdits a persones amb pocs 

recursos. D’altra banda, aplica criteris negatius, és a dir, evita realitzar operacions relacionades 

amb la producció i venda d’armament, l’energia nuclear, l’especulació financera, els paradisos 

fiscals o les pràctiques d’explotació laboral.  

Atès que la majoria de contractes vigents entre la Diputació i entitats financeres es produeixen 

actualment amb bancs que, o bé han estat rescatats amb diners públics, o bé han estat 

afectats per la crisi de les preferents, o bé continuen desnonant a persones sense recursos 

econòmics, o bé amenacen de marxar de Catalunya en cas que la ciutadania voti a favor de la 

independència.  

Atès que la banca ètica s’està fent extensiva a diferents països europeus i recentment s’ha 

començat a implantar a Catalunya, aportant un espai per a les finances responsables que dóna 

suport a empreses i projectes socials, mediambientals i culturals.  

Atès que la Diputació de Girona hauria d’estar compromesa amb la difusió de bones pràctiques 

i amb la defensa dels valors ètics i la solidaritat.  

És per tots aquests motius que el Grup de la Candidatura d’Unitat Popular a la Diputació de 

Girona proposa al Ple l’adopció dels següents  

ACORDS: 

PRIMER. Establir contacte amb diferents entitats de banca ètica que treballen a Catalunya, 

conèixer les seves ofertes econòmiques i avaluar-les per tal de decidir quins recursos 

econòmics de la Diputació disponibles s’hi poden dipositar.  

SEGON. Incrementar les partides pressupostàries de la Diputació gestionades en comptes 

corrents de banca ètica  

TERCER. Que la Diputació inclogui criteris de mesura del nivell de responsabilitat social de les 

entitats financeres licitadores en el barem de puntuació per l’adjudicació d’inversions 

financeres.  

 

Girona, 15 d’octubre del 2015 


