MOCIÓ PER A LA PROMOCIÓ DEL COOPERATIVISME

Alhora, però, constatem que hi ha poca presència cooperativa a la ciutat, fet que es contradiu amb la
dinamització civil i associativa tan rica de Granollers. Altrament, i fent una ullada de funcionament intern, molts
dels proveïdors del nostre Ajuntament són grans empreses i, per tant, el compromís realitzat amb el model
cooperatiu i de l’economia social és insuficient. Considerem que cal una major implicació de la nostra
administració local amb els emprenedors i emprenedores que s’arrisquen per oferir productes i serveis que
prioritzen, no els seus interessos, sinó el generar una oferta de proximitat, de manera responsable i
compromesa amb la ciutadania. Així mateix, també observem amb preocupació com no s’estan utilitzant els
recursos i eines que hi ha a l’abast dels ens municipals, com ara la col·laboració amb la xarxa d’Ateneus
cooperatius o les línies de projectes singulars de l’AraCoop impulsats per la Direcció General d'Economia
Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i l'Autoempresa o el programa de Cultura emprenedora a l’escola de
la Diputació de Barcelona o el programa educatiu Un, dos, coop, a les Escoles.
Entenem però, que en determinades circumstàncies és complicat dirigir-se tant a cooperatives com a petites i
mitjanes empreses del nostre territori, per la manca d’oferta o d’adequació del servei a organitzacions de les
dimensions d’una institució pública, per aquest motiu considerem que és fonamental avaluar adequadament la
manera en què aquestes empreses contribueixen a enriquir la nostra ciutat i a millorar la qualitat de vida dels
granollerins i granollerines.
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L’any 2013 l’Ajuntament de Granollers va ser el primer consistori en adherir-se al programa Municipi Cooperatiu,
impulsat per la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya, una iniciativa que sens dubte recolza el
moviment cooperatiu que vivim a Catalunya, amb un total de 4.264 cooperatives en actiu al nostre país, que,
més enllà de la seva funció econòmica, tenen una funció social que afavoreix la qualitat de vida de les persones
que en formen part i de les que s'hi relacionen.

En referència a l’aspecte de la manera de relacionar-se d’aquestes empreses amb el seu entorn, trobem fets
que considerem especialment negatius, com el trasllat de seus socials fora de Catalunya, i en el cas de la
banca, els lligams estrets d’algunes d’aquestes entitats amb sectors com l’armamentístic (CALVO RUFANGES,
Jordi. Banca Armada en España 2019. Núria Pineda Morante, Pau Solís Tutusaus. Barcelona: Centre Delàs
d’Estudis per la Pau, ISBN: 978-84-09- 12625-5).
És per això, que els Grups Municipals de Granollers per la Independència – Primàries Catalunya i el Grup
Municipal d’Esquerra Republicana – Acord Municipal proposen al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció
dels següents
ACORDS

Primer.- Incorporar a la guia de contractació responsable de l’Ajuntament una quota de reserva de determinats

lots municipals per a empreses socials: cooperatives d’iniciativa social, centres especials de treball i empreses
d’inserció. Així com també, actualitzar els termes i condicions que apliquen a la contractació de cooperatives i
empreses de l’economia social, per tal de millorar-ne la contractació.
Segon.- Instar al president de la corporació i al seu govern a incorporar el cooperativisme i l’economia social
als espais de decisió de la política econòmica local, a impulsar la compra pública socialment responsable que
prioritzi les empreses cooperatives i de l’economia social i a promocionar el producte local i de proximitat en el
consum i compres de la pròpia administració.
Tercer.- Crear polítiques, en col·laboració amb els agents locals com l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental,
que afavoreixin quatre aspectes clau de la dinamització econòmica municipal:
-
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-

Promoure la creació d’ocupació afavorint l’autoocupació en cooperatives de treball.
Promoure la millora de la competitivitat del teixit de petita empresa i empresa familiar de Granollers
afavorint aliances entre empreses en forma cooperativa.
Promoure la preservació del teixit productiu recolzant i promocionant a les cooperatives presents en
el municipi.
Promoure la millora de les condicions de vida dels granollerins i granollerines afavorint, no només
la creació de cooperatives de treball, sinó també la creació de cooperatives de consum i de
producció.
Quart.- Promoure la complicitat de les finances cooperatives i ètiques, mitjançant, per exemple, fons
locals i instruments que millorin l’accés al finançament i a la capitalització de les cooperatives que
desenvolupin projectes d’impacte i transformació social.

Cinquè.- Implantar mesures de foment del cooperativisme en l’educació, així com impulsar la recerca i
desenvolupament per promoure coneixement compartit i intercanvis entre iniciatives cooperatives, tant a
nivell local com nacional i internacional.
Sisè.- Instar la Diputació de Barcelona a impulsar polítiques municipals de promoció, creació i creixement
de cooperatives, mutualitats i empreses de l’economia social i solidària a Granollers i al Vallès Oriental.
Setè.- Facilitar, en la mesura del possible, als Grups Municipals i totes les entitats vinculades i dependents
de l’Ajuntament la contractació de serveis a cooperatives i empreses de l’economia social.
Vuitè.- Informar d’aquesta moció a la Confederació de Cooperatives de Catalunya, a l’Associació Economia
Social Catalunya, a l’Ateneu Cooperatiu del Vallès Oriental, a la Generalitat de Catalunya i a la Diputació
de Barcelona.

A Granollers, 18 de setembre de 2019

