PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT A LES COOPERATIVES
La resolució 64/136 de l’Assemblea General de les Nacions Unides proclama el 2012 com
l’Any Internacional de les Cooperatives, i insta als estats membres, com també sol•licita a
altres institucions públiques i agents socials, a aprofitar el 2012 per promoure el
cooperativisme, reconèixer la contribució d’aquestes empreses al desenvolupament social i
econòmic, i impulsar la formació i el creixement de les cooperatives.
El missatge de l’Any Internacional: Les empreses cooperatives ajuden a construir un món
millor, reflecteix la valuosa contribució de les cooperatives a les persones i al seu entorn.
Les cooperatives són empreses sostenibles, basades en principis i propietat dels seus
integrants, que la gestionen pel benefici mutu dels seus membres, de les persones usuàries i
del seu entorn. Existeixen cooperatives a tots els sectors de l’economia catalana: l’agricultura,
el comerç, la cultura, l’energia, l’ensenyament, l’habitatge, l’hostaleria, la indústria, la sanitat,
els serveis d’atenció a les persones, els serveis a les empreses, el transport, i un llarg etcètera.
Les cooperatives són empreses democràtiques que promouen l’ocupació estable i de qualitat,
la responsabilitat social, l’arrelament al territori i la màxima implicació en el desenvolupament
econòmic i social de totes les persones, incloent també els col•lectius més desafavorits.
Al món, més de 1.000 milions de persones estan vinculades d’una forma o altra a una
cooperativa, i l’activitat econòmica de les 300 cooperatives més grans equival a la desena
economia mundial. A Catalunya existeixen més de 4.807 cooperatives que, conjuntament,
aporten el 4,5% al PIB català. Les cooperatives són generadores d’ocupació i, en el període
més sever de la crisi econòmica actual, entre 2008 i 2011, l’empresa cooperativa ha perdut un
33% menys de llocs de treball que el conjunt de l’economia catalana.
En l’actual context econòmic i social, més que mai són necessàries empreses que reuneixin
els principis i els trets característics que demostren diàriament les cooperatives.
Per tot això, el grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular proposa al Ple d'Artés
l’adopció dels següents acords:
Primer. Donar reconeixement i suport institucional a la resolució 64/136 de l’Assemblea
General de les Nacions Unides sobre el 2012, Any Internacional de les Cooperatives.
Segon. Realitzar accions de divulgació de l’Any Internacional de les Cooperatives i de
promoció del cooperativisme, amb la col•laboració de les empreses d’economia cooperativa
del municipi, així com amb les organitzacions representatives del cooperativisme català.
Tercer. Establir contacte amb Coop57, entitat cooperativa de finances ètiques i solidàries, per
tal de fomentar els seus serveis de finançament alternatius al municipi. Particularment
necessari davant les greus dificultats que el teixit productiu passa per accedir al dret al crèdit,
en un context de restricció per part de la banca tradicional en perjudici de la reactivació
econòmica.

Quart. Ampliar les eines i recursos a l’abast de l’Ajuntament per donar a conèixer la fórmula
cooperativa a les persones desocupades i/o emprenedores que s’atenen des dels diferents
serveis municipals.
Cinquè. Prioritzar, quant a la política de contractació de l’Ajuntament, les empreses
cooperatives i establir criteris i condicions referents als drets laborals a l’hora d’adjudicar les
contractacions, tenint en compte també l’aspecte territorial en les contractacions, d’acord amb
les limitacions legislatives existents.
Sisè. Prioritzar les cooperatives i altres formes organitzatives d’economia social, en l’obtenció
d’ajuts, cessió de locals, subcontractació de serveis al propi ens local, publicitat als mitjans
públics i presència en fires.
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