
 

CUP Canet de Mar 
C.e.:canetdemar@cup.cat 
W.: Canetdemar.cup.cat 

1

 GRUP MUNICIPAL DE LA CUP CANET DE MAR

 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE SUPORT 
ALS AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L'AUDIÈNCIA NACIONAL I AL DRET A DECIDIR 

 
El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret 
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets 
Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article 1 
proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen 
lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i 
cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs són dipositàries d'aquest dret ja que es 
troben constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte indiscutible de dret. 

Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers anys i 
el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma majoritària, el 
reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat de recolzar 
l’exercici del dret a decidir.  A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant l'aprovació al seu 
Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer a si mateix com a 
subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà. 

En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, el 
passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI  sobre l’inici 
del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores 
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus 
plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i 
ha de poder expressar-se amb llibertat. 

Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats, 
han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans  i els seus regidors i regidores. 
A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar l’Associació de 
Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i l’Assemblea Nacional 
Catalana. 

L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per 
atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres 
Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 2 
de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del 
Parlament de Catalunya. 
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Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la 
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu 
dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part 
dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia 
denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, -
cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets contra 
els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó que, a més, 
és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat per tal que 
es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport per tal que li aportin 
tota mena d’informació. 

 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demana al Ple de 
l’Ajuntament de Canet de Mar l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament de Canet de Mar als requeriments enviats per 
ordre de l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per haver 
aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya. 

Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser 
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret 
fonamental a la lliure expressió. 

Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici 
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les institucions 
que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments entesos com  
l’administració més propera a la ciutadania. 

Quart.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les 
persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes de Canet de 
Mar a participar-hi. 

Cinquè.- Manifestar que el Ple d’aquest ajuntament està sotmès, exclusivament, a la voluntat 
popular emanada de la ciutadania i que, per tant, si aquesta es troba en contradicció a les 
ordres dictades per tribunals espanyols democràticament deslegitimats, aquest Ple no 
col·laborarà amb aquestes en la persecució de persones escollides democràticament per 
exercir les seves obligacions i que, per tant, no respondrà als requeriments rebuts. 

Sisè.- Exigir doncs al cos dels Mossos d'Esquadra i a la Conselleria d'Interior que 
desatenguin les ordres de la mateixa Audiència ja que aquestes tenen com a objectiu trobar 
les excuses per poder imputar a regidors i regidores, alcaldes i alcaldesses per haver dut a 
terme la seva funció de representació popular. 

Setè.- Emplaçar a la resta d'Ajuntaments requerits a desatendre les peticions d’informació 
que estan arribant per part dels Mossos d’Esquadra i, al mateix temps, exigim al Conseller 
d’Interior, Sr. Jordi Jané,  que ordeni als Mossos d’Esquadra que deixin de dirigir-se als 
Ajuntaments i s’abstinguin d’obeir qualsevol altre requeriment que els arribi per part de 
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l’Audiència Nacional en relació a la criminalització de l’activitat democràtica dels nostres 
ajuntaments. 

Vuitè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat 
valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de l’Estat espanyol 
i francès. 
 

 
 

 
 

Canet de Mar, 14 d’ abril de 2016 
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 GRUP MUNICIPAL DE LA CUP CANET DE MAR

 
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR (CUP) DE CANET 
DE MAR EN DEFENSA DE LLEI 24/2015, DE 29 DE JULIOL, DE MESURES URGENTS 
PER A AFRONTAR L’EMERGÈNCIA EN L’ÀMBIT DE L’HABITATGE I LA POBRESA 
ENERGÈTICA. 
 

La Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica és fruit d’una iniciativa legislativa popular i va ser 
aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de juliol de 2015 per unanimitat. 

 

Aquesta llei vol donar resposta a la situació d’emergència habitacional que estem patint, 
garantint el dret fonamental a un habitatge digne. Es tracta de la llei que ofereix més 
garanties en matèria de dret a l’habitatge i protecció de la pobresa energètica en tot 
l’actual Estat espanyol, un país on s’han executat més de 448.624 desnonaments des de 
2008, dels quals 68.274 s’han produït a Catalunya. 

 

El Tribunal Constitucional (TC) espanyol ha suspès part de la Llei 24/2016 després que el 
consell de ministres del govern espanyol en funcions el passat 29 d’abril presentés un 
recurs d’inconstitucionalitat argumentant que s’envaeixen les competències de l'Estat en 
matèria de règim energètic. 

 

Mitjançant l’argument de la invasió de competències s’estan qüestionant les mesures 
contra el sobreendeutament, el lloguer social obligatori per aturar els desnonaments de 
grans tenidors, les mesures contra els talls de subministraments, la garantia d'accés als 
serveis bàsics i la cessió d'habitatge buit per augmentar el parc de lloguer social. És dir, 
que només salva les ajudes i les garanties públiques per aturar els desnonaments de petits 
tenidors. 

 

A la pràctica, això significa que es suspenen les mesures que obliguen els bancs i les 
empreses subministradores a assumir les seves responsabilitats davant els efectes més 
dramàtics de la crisi de manera que es fa evident que la suspensió defensa una vegada 
més els interessos dels bancs i les empreses subministradores. En definitiva, es 
protegeixen les competències de l’estat espanyol, dels bancs i les grans companyies per 
davant dels drets fonamentals de les persones. 

 

En defensa d’aquests drets i a l’empara del que disposa la Llei de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, l’Ajuntament de 
Canet de Mar hauria de tenir com un dels principals objectius estratègics el d’impulsar 
l’habitatge social mitjançant diferents mesures d’acompanyament, mediació amb entitats 
bancàries i ajuts per al lloguer i els subministraments.  
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Recordem què la Llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica 

- Garanteix el reallotjament a les famílies desnonades. 

- Obliga als bancs a oferir un lloguer social a les famílies. 

- Obliga a les companyies elèctriques a què assumeixin part del cost energètic de 
les famílies i evita el tall de subministraments bàsics. 

- Dota als ajuntaments de mecanismes per fer ús dels pisos buits de la banca. 

- I comporta l’augment del parc públic d’habitatges.  

 

Tots ells són motius molt importants per defensar-la. 

 

És per això que, seguint la voluntat expressada en la cimera celebrada al Palau de la 
Generalitat de Catalunya el passat 3 de maig d’articular una resposta coordinada de 
partits, institucions públiques i entitats socials davant de la decisió del Tribunal 
Constitucional espanyol de suspendre part de la Llei 24/2015 de mesures urgents per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, proposem al Ple de 
l’Ajuntament de Canet de Mar l’adopció dels següents  

 

ACORDS: 
 

PRIMER.- DONAR PLE SUPORT i continuar amb el desplegament de la Llei 24/2015, de 29 
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, inclosos els articles recorreguts pel Tribunal Constitucional. 

 

SEGON.- EMPLAÇAR a l'Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de 
Catalunya a què traslladin a tots els municipis la defensa d'aquest text de la Llei 24/2015, 
de 29 de juliol,  recorregut pel Tribunal Constitucional. 

 

TERCER.- TRASLLADAR aquests acords a la Generalitat de Catalunya, a l'Associació 
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya, a la Delegació del  Govern 
espanyol a Catalunya, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, a l’Aliança Contra la 
Pobresa Energètica, al Grup Promotor de la ILP Habitatge i a la presidència en funcions del 
Govern Espanyol. 

 

No obstant això, el Ple acordarà el que consideri més convenient. 
 

Canet de Mar, 17 de maig de 2016 
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 GRUP MUNICIPAL DE LA CUP CANET DE MAR

 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REBUIG 

AL PACTE UE-TURQUIA 
 
El 18 de març de 2016, 28 caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea i el primer ministre 
turc, Ahmet Davutoglu, van segellar per unanimitat un acord que pretén regular els fluxos 
migratoris a través del mar Egeu i tancar les vies per les que estan arribant a Grècia ja prop 
d'un milió de persones. Mitjançant aquest acord, es deportaran a Turquia tots els migrats -
incloses les persones demandants d'asil sirians i de qualsevol altra nacionalitat-, que arribin a 
la Unió Europea a través d'aquest país, a canvi que els Estats de la Unió ressituïn un nombre 
equivalent de persones refugiades sirianes assentades ja a Turquia, i d'altres mesures 
econòmiques i polítiques a favor de l'Estat turc. 
 
La pressió ciutadana i d’organitzacions polítiques han fet que l’acord que finalment s’ha 
signat  modifiqués els termes d’un controvertit preacord però encara ens trobem molt lluny 
de les exigències humanitàries i de respecte al dret internacional pel que fa a la gestió de la 
crisi dels refugiats.  
 
Immers en una guerra contra els kurds al sud del país, amb el flagell del terrorisme colpejant 
el seu territori, Ankara obté la distinció de “país segur” per acollir els refugiats, un aval a la 
política del president, Recep Tayyip Erdogan. D’acord amb la normativa internacional, un 
demandant d’asil es pot retornar al país d’on prové si aquest es considera apropiat per a la 
seva seguretat. Les ONGs i diversos partits d’esquerra a nivell europeu, però, neguen que es 
pugui considerar que la Turquia d’Erdogan és un lloc segur pels refugiats sirians, i més quan 
ha castigat la població kurda que hi ha dins de les seves fronteres amb el pretext de la lluita 
contra el PKK.  
 
Considerem errònia la premissa segons la qual blindar les fronteres de la fortalesa europea 
acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones refugiades i 
migrades a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó expulsar-la de territori 
comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat enlloc de les de salvament a les 
aigües frontereres és fomentar l’efecte mort per evitar l’efecte crida. Creiem que per acabar 
amb el tràfic d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània cal la voluntat política de 
garantir vies segures i legals, com ara expedir visats humanitaris i possibilitar la sol·licitud 
d’asil en ambaixades i consolats europeus en els països d’origen i trànsit. 
  
El tancament, control, externalització i militarització de la frontera exterior de la Unió Europea 
és una expressió més del racisme institucional que pateix i practica Europa. Alhora, les 
persones que aconsegueixen entrar a Europa xoquen amb procediments cada vegada més 
complexos i amb lectures cada cop més minses de la Convenció de Ginebra. Creiem 
necessari defensar una obertura en la seva interpretació. Europa hauria de ser responsable 
de les seves obligacions internacionals i hauria de tractar i acollir amb dignitat totes les 
persones que es veuen obligades a fugir de casa seva, fruit de greus vulneracions dels drets 
humans i de conflictes armats.  
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Considerem que les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea, davant la crisi 
humanitària més greu que vivim des de la Segona Guerra Mundial, han signat un preacord 
immoral i de dubtosa legalitat.  
 
No compartim les paraules del President espanyol, Mariano Rajoy, que en defensa del pacte 
diu que es té “especial atenció a les persones més vulnerables” i que aquestes "no 
necessitaran arriscar la seva vida", quan les imatges de les deportacions ens ensenyen 
persones emmanillades i tota mena de tracte irrespectuós amb persones molt colpides per 
les tragèdies dels països dels que marxen i als que Europa està retornant. 
 
No reconeixem aquesta Europa, i creiem que és inadmissible aquest acord d'interessos amb 
Turquia utilitzant els drets de les persones refugiades i migrades com a moneda de canvi. 
D'aquesta manera estem assistint al procés de deconstrucció de la Unió Europea.   
 
En conseqüència, ens adherim a les peticions d'organitzacions no governamentals, Alt 
Comissionat de l'ONU per a les persones refugiades, i activistes pro drets humans en la 
denúncia, rebuig i exigència de retirada de l’acord de la Unió Europea i Turquia, així com 
l'exigència d'abordar amb urgència la crisi de les persones refugiades defensant els drets 
humans, creant passadissos humanitaris, acollint-los amb respecte i solidaritat i possibilitant-
los l'asil entre els membres de la Unió Europea. 
 
L'Ajuntament de Canet de Mar ja va expressar el seu suport a la població afectada pel 
conflicte de Síria i es va comprometre a participar activament en les iniciatives que sorgeixin 
de la societat civil i de les diverses institucions per tal de minimitzar l’impacte d’aquesta 
tragèdia humanitària, en la moció presentada, per tots els grups municipals, al Ple del dia 24 
de setembre de 2015. 
 
Constatem que la ciutadania i moltes administracions locals estem preparats i disposats a 
acollir i per això exigim al Govern el respecte al dret humanitari. 
 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demana al Ple de 
l’Ajuntament de Canet de Mar l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Rebutjar l'acord assolit entre les i els caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea amb 
Turquia que contempla la devolució a Turquia dels migrats que arriben a la Unió Europea i en 
conseqüència demanem la fi del tancament, control, externalització i militarització de les 
fronteres europees i l’ampliació de la interpretació de la Convenció de Ginebra per incloure a 
les víctimes de les violacions dels seus drets econòmics, socials, culturals i ambientals. 
 
2.- Exigir a la Unió Europea i als Estats membres donar una resposta humanitària urgent 
davant la greu situació que viuen les persones refugiades, respectuosa amb el dret 
internacional d'asil i els drets humans. En aquest sentit, instar el Govern de la Unió Europea i 
als Estats membres a la retirada de qualsevol acord, pacte, conveni o proposta d'acció que 
no respecti el dret internacional d'asil o convenis internacionals sobre drets humans signats 
per la Unió Europea. 
 
3.- Demanar als Caps d’Estat i de Govern de la UE que facin efectiu l’acolliment i reubicació 
als seus països del nombre de refugiats que els pertoquen segons el repartiment acordat al 
2015 i fem una especial crida al Govern espanyol a agilitzar el compliment dels seus 
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compromisos amb la UE pel que fa a l’acollida de 16.000 refugiats, reiterant la nostra voluntat 
i disposició per a l’acolliment.  
 
 
4.- Adherir-nos a les reivindicacions de la mobilització amb motiu del Dia internacional per a 
l’eliminació de la discriminació racial del 19 de març que van convocar la Unitat contra el 
feixisme i el racisme, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, SOS Racisme i la plataforma 
Stop Mare Mortum. 
 
5.- Adherir-nos també al Manifest Vies Segures subscrit per moltes organitzacions socials, 
sindicats i partits polítics de tota Europa. En aquest sentit, instem la UE i els seus Estats 
membres a què ordenin la creació de passadissos humanitaris, i que possibilitin, des del 
respecte, l'asil d'aquestes persones entre els 28 Estats membres de la Unió Europea. 
 

 
 

 
 

Canet de Mar, 14 d’ abril de 2016 
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 GRUP MUNICIPAL DE LA CUP CANET DE MAR

 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR PER 
DEMANAR QUE ES PRIORITZI I ES FOMENTI EL COOPERATIVISME I ALTRES FORMES 
ORGANITZATIVES D’ECONOMIA SOCIAL DINS D’UN ENTORN SOSTENIBLE 

 
L’actual model econòmic prioritza l’assoliment de grans beneficis per a un nombre reduït de 
persones.  La crisi econòmica ha demostrat com això ha estat nefast per les classes populars 
i el medi ambient.  
 
Per tant, hem de començar a bastir un nou model econòmic que, d’una banda, vehiculi les 
necessitats de producció, consum i distribució de la societat, donant prioritat a l’ocupació per 
damunt del benefici, i la cooperació entre els diferents agents privats i públics; i d’altra banda, 
que permeti la sostenibilitat ambiental de l’entorn natural.  
 
Per això proposem un replantejament de les prioritats a l’hora de prendre decisions 
econòmiques locals basant-nos en: el cooperativisme, el comerç just, la transparència, la 
integració social, la intercooperació, la participació en xarxes, les finances ètiques, els criteris 
ecològics i de sostenibilitat, la eficiència energètica, la forquilla salarial, el desenvolupament 
personal i professional, l’equitat de gènere, la democràcia interna, i un programari lliure.  Tot 
seguit l’explicació de cada concepte. 
Canet de Mar té una llarga tradició de cooperativisme que ja està documentada amb les 
primeres cooperatives de consum de mitjans del segle XIX, i amb les cooperatives agrícoles i 
d’esbarjo de principis del segle XX. Durant la república, la dictadura i la transició, el 
cooperativisme ha estat el tarannà espontani del poble pel que fa a solucionar qüestions 
econòmiques i estrictament socials. Ha incidit sempre en el funcionament de les associacions 
i entitats del poble fins ara.   
Segons les dades del 2014, des del cooperativisme es van crear 2.174 llocs de treball a 
Catalunya, un increment del 5.6% respecte l’any anterior. El 91% dels ocupats a les 
cooperatives son fixes, en la resta d’empreses ordinàries són del 68%.  Per tant, la qualitat 
contractual i estabilitat que ofereix el cooperativisme són millors.  Durant la crisi, el sector 
cooperativista ha sortit enfortit. Catalunya és líder en cooperativisme dins l’estat espanyol.  
El comerç just té cura en l’equitat de tots els participants de l’intercanvi, i és clau per 
aconseguir una democràcia econòmica.  Els intercanvis econòmics, en el capitalisme, sovint 
tenen una naturalesa desigual.  Determinats agents, com els monopolistes o els intermediaris, 
utilitzen la seva posició de força per a imposar salaris injustos o preus abusius. Davant 
l’economia global dels mercats abstractes, l’economia de proximitat, apunta a la resolució de 
necessitats de les persones del nostre entorn. Amb els circuits econòmics curts potenciem la 
sostenibilitat ambiental i potenciem el teixit econòmic local. 
La transparència ens permet triar.  Quan consumim o quan estalviem, és important saber on 
van els nostres diners. Sense una informació de qualitat i a l’abast no podem valorar la 
dimensió ètica dels projectes amb què ens relacionem.  
La integració social permet crear entorns que no dificultin encara més la vulnerabilitat de les 
persones. Totes les persones vulnerables.  La societat de la competitivitat deixa enrere a les 
persones amb diversitat funcional, i reforça uns estàndards d’èxit que només existeixen en el 
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món de la publicitat.  
La intercooperació permet crear el mercat social, on la producció cooperativa, els 
consumidors responsables, l’estalvi ètic i els moviments socials incrementen tant la intensitat 
com la qualitat de les seves relacions. En un entorn agressiu com és el mercat capitalista, les 
iniciatives de l’economia social i solidària són més fortes i efectives com més s’entrellacen.  
La participació en xarxes constitueix un moviment socioeconòmic.  Les relacions amb xarxes 
locals, nacionals o internacionals permeten articular la seva incidència en el conjunt de la 
societat.  L’economia social i solidària pot ser entesa com una economia que crea societat, o 
bé com la societat fent economia.  
Les finances ètiques són el conjunt d’alternatives financeres que obren el camí al canvi dels 
valors més refractaris a la transformació social.  La banca ètica, les cooperatives de crèdit, 
l’intercanvi o la moneda social són pràctiques complementàries que incideixen en el 
funcionament dels diners.   
Els criteris ecològics i de sostenibilitat van associats amb els conceptes de reduir, reciclar i 
reutilitzar. Vivim en un món finit, ple de relacions i equilibris fràgils. I el sistema productiu 
capitalista actua com si el planeta fos un recurs propi a la plena disposició de la depredació 
humana. Reduir l’impacte ambiental de la nostra activitat econòmica és urgent.   El món no és 
un recurs inesgotable, ni un gran abocador dels nostres despropòsits. Per tant, cal reduir els 
residus. 
L’eficiència energètica inclou totes les accions per a reduir la nostra dependència de les 
energies d’origen fòssil o nuclear, des de petites mesures d’estalvi fins a producció pròpia o la 
participació en les cooperatives d’energia renovables.   
La forquilla salarial és la igualtat salarial. Hem d’afavorir criteris d’equitat en els projectes 
econòmics on hi ha remuneracions, així com el repartiment igualitari del conjunt de les 
tasques allà on no n’hi hagi. 
El desenvolupament personal i professional ha de potenciar una economia que afronti la 
resolució de les necessitats de forma integral. La formació, la conciliació, la resolució dels 
conflictes o la millora social són importants en una economia que posa les persones com a 
objectiu central, i no el capital. Sovint la nostra participació en l’activitat econòmica 
convencional reprodueix models d’alienació en el treball o en el consum. L’atur actual a Canet 
de Mar és del 16.86% segons les dades de novembre de enguany.  
L’equitat de gènere aspira a una vida plena i emancipada per a totes i tots. Vivint en una 
societat patriarcal, tota la nostra vida està travessada per les desigualtats de gènere. I en 
l’àmbit econòmic, aquestes jerarquies es naturalitzen per a ser funcionals a l’acumulació 
capitalista. Un any més, les xifres revelen una major taxa d’atur femenina.  
La democràcia interna demana una gestió real de la democràcia econòmica. Formalment, 
vivim en democràcies polítiques i socials, però hi ha un àmbit que tolera quotidianament la 
dictadura: l’economia. Per a fomentar el canvi, hem de potenciar iniciatives econòmiques que 
garanteixin la presa de decisions més horitzontal possibles, així com la participació igualitària 
en la propietat dels projectes.  
Un programari lliure permet canviar el paradigma d’un món dominat per multinacionals 
posant en pràctica alternatives en l’àmbit de les tecnologies i la comunicació.  No 
desmuntarem la casa de l’amo amb les eines de l’amo.  
 
I si demanem el suport de l’ajuntament és perquè el seguit d’estratègies per replantejar el 
model econòmic descrit prèviament ja s’ajusta a la manera de fer de gran part de la gent del 
municipi. 
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Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, demana al Ple de 
l’Ajuntament de Canet de Mar l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.  Tot i les limitacions legislatives existents, establir criteris referents als drets laborals 
similars als de les cooperatives a l’hora d’adjudicar les contractacions de l’ajuntament. 
Prioritzar criteris i condicions referents als drets laborals tenint en compte l’aspecte territorial i 
el compromís per a l’estabilitat.  Demanem que les cooperatives siguin el nostre referent tant 
en el marc actual com en la propera república catalana que estem construïm.    
  
Segon. Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social a través de 
la preferència en l’obtenció d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis, publicitat 
gratuïta als mitjans públics i presència en fires. Des de l’àrea de promoció econòmica, 
prendre mesures de suport per aquestes cooperatives del be comú. 
 
Tercer. Fomentar l’economia del bé comú a través de l’agricultura de proximitat, 
especialment l’ecològica, facilitant els canals de distribució i punts de venda directa i fent la 
difusió pertinent mitjançant els mitjans municipals.  
 
Quart. Fomentar els mercats municipals i mercadals en detriment del model de centres 
comercials i mercats que giren al voltant de supermercats.  
 
Cinquè. Crear un servei específic per garantir l’assessorament, la formació i 
l’acompanyament de les totes persones que desitgin emprendre un projecte cooperativista.  
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