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Relativa al compromís i el suport actiu de l’Ajuntament de Terrassa a la banca ètica.

Contingut acords adoptats
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.

Tràmits i/o actuacions portades a terme pel seu compliment
Després d’analitzar la viabilitat de les diferents opcions d’associació amb Fiare Catalunya estem treballant conjuntament amb
els seus representants a la nostra ciutat una proposta de conveni de col•laboració amb l’objectiu principal de donar suport a la
implantació a iniciatives empresarials i projectes locals de tipus social, mediambiental, cultural o solidari.
D’altra banda, mitjançant la Resolució 1599 de data 11 de febrer de 2015, s’ha acordat l’obertura d’un compte corrent a la
entitat Triodos Banc en la seva modalitat de compte “Triodos empresa”, i un compte operatiu, anomenat “corporatiu” per el
qual es procedeixi a gestionar el pagament del Pressupost del Servei de Cooperació i Solidaritat.
S’ha comunicat a l’associació FETS-Finançament Ètic i Solidari la possibilitat que les entitats financeres considerades “Banca
Ètica” amb les que treballen que si és del seu interès oferir i divulgar els seus productes financers per als personal municipal
es posin en contacte amb el Servei d’organització i Recursos Humans.
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