
 

 

Moció per a la banca ètica 
 

Al llarg dels darrers anys institucions i societat han començat a prestar atenció a 
una qüestió que fins en aquell moment havia quedat en un darrer pla: la 
importància del consum sostenible i de proximitat. Des d’aleshores, ha esdevingut 
cabdal en tot procés de contractació o compra – tant en l’àmbit públic com el privat 
– la tria de proveïdors compromesos amb el medi ambient, la no discriminació o 
l’acció social, entre d’altres.  
 
Aquesta tendència, que evidencia un increment de la coresponsabilitat en la 
nostra societat per a promoure els valors que la configuren i que ens porten cap a 
una societat cada cop més justa i igualitària, no s’ha produït vers tots els sectors 
econòmics i, és que la banca, malgrat el paper que va jugar al llarg de la crisi 
econòmica que va esclatar l’any 2008, no s’ha vist afectada per l’escrutini dels 
seus clients – públics i privats – a l’hora de contractar els seus serveis. 
 
Aquest fet, que per si mateix es podria entendre menor, esdevé problemàtic des 
del moment en que, precisament en la crisi econòmica anteriorment citada, la 
major part de les entitats bancàries va jugar un paper de protecció dels seus 
interessos, tot oblidant majoritàriament la seva responsabilitat social que 
qualsevol institució de similars característiques té vers la societat que l’envolta.  
 
És així com, paradoxalment, la desconfiança generada per les pràctiques que van 
esdevenir essencials en la crisi econòmica i la posterior gestió de les seves 
conseqüències no ha tingut un impacte en com – majoritàriament – la ciutadania i 
les institucions triem qui ens presta els serveis bancaris. 
 
Alhora, aquesta circumstància s’agreuja encara més pel fet que en els mesos 
previs a l’1-O, grans entitats bancàries del nostre país van cedir a les pressions 
de la monarquia espanyola i les institucions de l’Estat – que d’altres indústries van 
reconèixer i denunciar públicament –, tot optant per un trasllat de seus, deixant de 
banda a la ciutadania catalana que tanta confiança hi havia fet fins aleshores. 
 
A més, es produeix la circumstància que moltes d’aquestes entitats bancàries 
realitzen grans inversions en armament, tal i com el Centre Delàs d’Estudis per la 
Pau ha denunciat reiteradament en els seus nombrosos estudis de la participació 



 

 

del sector bancari en la indústria d’armament, fet d’extrema gravetat des del punt 
de vista de l’ètica i la moral. 
 
És per tant una realitat que determinades entitats bancàries han deixat de banda 
la seva responsabilitat vers la societat en la que conviuen – com tantes altres 
empreses – i que, fins i tot, ha vulnerat principis ètics fonamentals de la societat 
en la que vivim.  
 
I, per tot això, el Grup Municipal de Granollers per la Independència – Primàries 
Catalunya proposa al Ple de l’Ajuntament de Granollers l’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

PRIMER.- Amb el benentès que Granollers forma part de nombroses iniciatives 
per a la pau, entre les quals, la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per a la Pau de 
Catalunya, comunicar públicament el rebuig a la col·laboració amb entitats 
bancàries que realitzin inversions en la indústria de l’armament o hi col·laborin 
directament d’alguna altra manera. 
 
SEGON.- Identificar, de les entitats bancàries amb les que l’Ajuntament de 
Granollers hi té contractades prestació de serveis, quines han traslladat la seva 
seu fora de Catalunya en motiu del Referèndum d’Independència de l’1-O – si 
anteriorment la hi tenien – o realitzen inversions en la indústria de l’armament. 
 
TERCER.- Identificar entitats bancàries alternatives que no hagin traslladat la 
seva seu fora de Catalunya en motiu del Referèndum d’Independència de l’1-O – 
si anteriorment la hi tenien – i que tampoc no realitzin inversions en la indústria de 
l’armament. 
 
QUART.- Iniciar el trasllat de les operacions de les primeres a les segones entitats 
bancàries, aplicant criteris no sols econòmics, si no també de compromís amb el 
país i la societat catalana. 
 


