MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE REUS (CUPAMUNT) AMB RELACIÓ A FOMENTAR L’ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA A LA
CIUTAT
Molts sectors econòmics estan afectats per la crisi de l'epidèmia actual que, segons sembla, no s'ha
acabat. S'han de poder articular polítiques de rescat en aquests sectors (i d'altres) o impulsar projectes
ocupacionals de nova creació, adequats als moments que estem vivint.
En aquest punt cal tenir en compte la capacitat de les persones del carrer que, per iniciativa pròpia i
enxarxats, han estat capaces de fer front a moltes mancances com per exemple, el material sanitari. Allà
on l’administració no ha arribat, sí que ho han fet els ciutadans organitzats, així com les xarxes de
productors d'aliments cap a consumidors de forma directa, sense intermediaris. Això també és
economia.
Durant el confinament hem vist com un gran volum de gent ha optat per comprar a grans plataformes
de logística, com l’empresa multinacional Amazon. Aquesta tendència fa palesa la necessitat de crear
una infraestructura a nivell local i no haver de dependre d’aquestes grans multinacionals, que ja
acumulen grans beneficis sense retorn social i, a més, no ofereixen bones condicions per als treballadors
i treballadores.
Qualsevol model: autònom, pime, comerç local, empresa, cooperativa... Pot fer la reconversió a ESS si
creu fermament en els principis que fomenta:
•

Equitat: Principi de justícia que reconeix totes les persones com a subjectes i amb totes les seves
diferències amb la mateixa dignitat.

•

Treball: El treball és molt més que una ocupació, ha de permetre el desenvolupament de les
capacitats de les persones i produir béns i serveis per satisfer les veritables necessitats de la
població. Contempla l'àmbit de la cura de les persones, exercitat majoritàriament per dones.

•

Sostenibilitat ambiental: S'ha de reduir la petjada ecològica humana i avançar cap a formes
sostenibles i equitatives de producció i consum.

•

Cooperació: Afavorir la cooperació en lloc de la competència. L'ESS es basa en una ètica
participativa i democràtica. Les pràctiques de l'autogestió, el treball col·laboratiu, l'ajuda mútua,
la solidaritat, la donació i la reciprocitat.

•

Sense afany de lucre: Els beneficis possibles es destinen a la millora, a l'ampliació del projecte o
al suport a altres iniciatives semblants d'interès general.

•

Compromís amb l'entorn: Es concreta en la participació del desenvolupament local sostenible i
comunitari del territori.

Des del consistori cal impulsar aquesta alternativa a l'economia capitalista que prioritza els beneficis
econòmics per sobre dels drets laborals, la qualitat del producte, la proximitat en l'origen dels materials
i la petjada ecològica que es desprèn de tot el seu procés de producció, des de la compra de material
fins a la manipulació o elaboració, i la seva venda i distribució.
Per aquests motius, la Candidatura d’Unitat Popular de Reus proposem al ple de l’Ajuntament els
següents acords:
1.- Valorar, en les condicions de contractació, concurs i licitació municipals, amb un 50% de la puntuació
total el fet de ser una empresa o una cooperativa d'ESS.
2.- Obrir una finestra d'informació i assessorament en l'edifici d'Hisenda i recaptació municipals,
destinada a fomentar aquest tipus d'economia i ajudar a: la reconversió, la nova creació i la gestió de les
iniciatives ja actives d'ESS.
3.- Premiar, amb bonificacions a les taxes municipals, els autònoms, comerços i les empreses establertes
al nostre municipi que siguin o facin la reconversió al model d'ESS.
4.- Demanar a l'Ajuntament de Reus que es sumi activament a la tendència actual de molts països
europeus que ja aposten per aquest model de ESS.
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