Santa Coloma de Gramenet, dilluns 15 de març de 2016
AL·LEGACIONS AL REGLAMENT DEL CIRCUIT DE COMERÇ SOCIAL DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET
Aitor Blanc Aranjuelo amb DNI 53077617B en representació del Grup Municipal SOM
Gramenet amb NIF V66623554, amb domicili a efectes de notificació a Plaça de la Vila,
núm. 1 de Santa Coloma de Gramenet, davant de l’aprovació inicial del “Reglament
del Circuit de Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet” al Ple municipal del dia
22 desembre de 2015, vista la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya, de 9 de febrer de 2016, d'acord amb el que disposa l'article 178 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, presentem la següent Exposició de Motius i les Propostes i
Al·legacions resultants.
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Des de SOM Gramenet veiem el projecte de moneda local positiu i interessant, però a la
vegada complicat. Som conscients que, per a la seva correcta aplicació, és necessari un
canvi de mentalitat: en l’administració pública, en la gent, en les entitats i també en els
comerciants. Creiem que si el projecte funciona inicialment tindrà molt potencial en el futur.
Des del nostre punt de vista l’entenem com un projecte de revitalització económica que s’ha
d’adreçar cap al que entenem com a Economia Social i Solidària (ESS).
No volem deixar de fer esment a projectes i propostes anteriors existents a la nostra ciutat,
com ja fa uns anys va ser la XIPS  Xarxa d’Intercanvi de Productes i Serveis, un projecte
sortit d’abaix, però sense capacitat tècnica. En aquest sentit, un projecte d’aquestes
característiques ha d’estar dotat de capacitat tècnica sense trencar amb la base, és per això
que “abaix” i “adalt” han d’estar d’acord sense que la capacitat tècnica trenqui amb aquest
aspecte primordial.
Haventse aprovat inicialment el reglament, trobem que hi ha certs punts a millorar i
aportarem algunes reflexions.
Amb ganes de poder aprovarho aprofitem per reclamar que cal dotarse d’un pla general de
promoció de l’economia social i solidària. En aquest sentit volem projectes de transformació
reals.
PER TOT L’EXPOSAT, demanem les següents modificacions en la proposta de
Reglament del Comerç Social de Santa Coloma de Gramenet:
Al·legació 1. Donat que es vol integrar el projecte en l’àmbit de l’Economia Social i
Solidària (ESS), posar especial èmfasi, tant al preàmbul com als principis bàsics, en el
treball en l’àmbit del consum responsable, cooperatiu, ecològic i solidari, així com la
implicació de treball amb la banca ètica i cooperativa, i en la distribució d’excedents amb
distribució participativa i solidària.



Justificació: Per emmarcar el projecte dins l’àmbit del que s’entén com a Economia
Social i Solidària cal ampliar els paràmetres d’actuació a nivell dels valors que
aquesta implica.

Al·legació 2. Els documents i annexos que despleguin el reglament de CCS s’hauran
d’aprovar pel Ple municipal. Es buscaran, a més, mecanismes de participació d’entitats i
col·lectius de la ciutat.


Justificació: A efectes de legitimar el projecte i introduir criteris de l’Economia
Social i Solidària, a efectes de més participació i transparència. Per tant, si
s’acceptés l’esmena caldria canviar el punt segon de l’article 4 del Reglament.

Al·legació 3. Ampliar que l’Ajuntament impulsa i participa del CCS per impulsar els valors
i criteris de l’Economia Social i Solidària.


Justificació: Per clarificar i ampliar els objectius de participació. Caldria ampliar
el punt 1.g) de l’article 4 del Reglament.

Al·legació 4. Pel que fa al funcionament general del sistema afegir un punt a l’article 9è
en què es garanteixi que qualsevol tracte o obertura de comptes bancaris de titularitat
municipal en l’àmbit del CCS es realitzarà amb entitats de finances ètiques o
cooperatives.


Justificació: Cal que quedi recollit al Reglament que es faran les relacions
financeres amb banca ètica i cooperativa per coherència amb l’ESS.

Al·legació 5. Pel que fa als Instruments d’incentiu i recaptació del sistema, en tant
s’indica que els ingressos addicionals es destinaran a projectes d’interés per a la ciutat,
canviar i indicar que es buscaran mecanismes per a la distribució participativa i solidària
d’aquests.


Justificació: Cal integrar el conjunt del projecte als paràmetres i valors de l’ESS,
així com a més buscar incentius per tal que les persones i entitats es facin seu el
projecte. En aquest sentit, més que fer recaure l’elecció de projectes a finançar
amb els excedents per l’Ajuntament, es fa necessari obrir un procés d’elecció
obert i participatiu. Crear també alicients per tal que la gent es faci seva la
moneda.

Al·legació 6. Pel que fa a la Baixa d’UDI’s i pagaments a tenedors ‐article 13‐, eliminar la
frase: “No es podrà demanar la conversió esmentada per saldos inferiors a 20 UDIs”


Justificació: En una fase inicial del projecte cal que aquest no sigui restrictiu.

Al·legació 7. Pel que fa a la Comissió Mixta de Seguiment del CCS. Introduir una part
social com a integrant de la Comissió Mixta, afegides als representants de l’Ajuntament i
l’entitat gestora, que inclogui agents socials i usuàries del CCS.


Justificació: En la línia d’altres esmenes, cal crear alicients i fer d’aquest un
projecte compartit entre els diferents actors socials de la ciutat, així com mostrar
una gestió el màxim democràtica possible.

Al·legació 8. Pel que fa a l’ANNEX I de Canalització de subvencions municipals a través del
CCS Santa Coloma, indicar de forma clara que l’acolliment al cobrament de subvencions a
través del CCS serà de forma potestativa i no obligatòria.


Justificació: La intenció és donar a entendre que és un projecte de ciutat, obert,
al qual la gent s’hi pot acollir però no està obligada per tal de garantir l’èxit
d’aquesta i no pugui donar a interpretacions.

Per tot això,
SOL·LICITEM que d’acord amb el que disposen els articles 169.1 i el 170 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals tinguin per presentat aquest escrit d’al·legacions i acordin resoldre
favorablement a les mateixes.
A Santa Coloma de Gramenet, a 15 de març de 2016

SOM GRAMENET
Aitor Blanc Aranjuelo

