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ADHESIÓ AL MOVIMENT PER AL FOMENT DE L'ECONOMIA DEL BÉ COMÚ.

Se sotmet la proposta a votació i és aprovada per UNANIMITAT, amb 10 vots a favor, per part
dels tres regidors del grup municipal Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal, tres
per part dels regidors del grup municipal Junts per Santa Coloma de Queralt i quatre per part
del grup municipal Compromís per Santa Coloma-Federació d’ Independents de Catalunya.

Fets
Atès que en atenció al que preveu la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia sostenible, s'entén
per economia sostenible un patró de creixement que conciliï el desenvolupament econòmic,
social i ambiental en una economia productiva i col·laborativa que afavoreixi l'ocupació de
qualitat, la igualtat d'oportunitats i la cohesió social, i que garanteixi el respecte ambiental i l'ús
racional dels recursos naturals, de manera que permeti satisfer les necessitats de les
generacions presents sense comprometre les possibilitats de les generacions futures per
atendre les mateixes.
Atès que en concordança amb el punt 3 del Dictamen 2016 / C013 / 06 del Comitè Econòmic i
Social Europeu sobre el tema "Economia del Bé Comú: un model econòmic sostenible orientat
a la cohesió social", l'Economia del Bé Comú és un model econòmic fonamentat en els valors
que totes les persones reconeixen com a universals: la dignitat humana, la solidaritat, la
sostenibilitat ecològica, la justícia social, la transparència i la participació democràtica. Es tracta
d'un model que pretén integrar l'economia en el context social, cultural i ecològic de la societat
europea. La proposta central del model d'Economia del Bé Comú és, per tant, que l'economia
ha d'estar al servei de les persones, és a dir, del bé comú assumint que els diners i el capital
tenen importància com a instruments d'intercanvi i d'inversió, però que no constitueixen un fi
per si mateixos.
Atès que "L’Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé Comú" (ACEBC) es va
constituir formalment l’any 2014, d'acord amb la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març,
reguladora del Dret d'Associació, i de conformitat també amb la legislació d’associacions de la
Comunitat Autònoma de Catalunya, i que té com a finalitats "promoure el coneixement,
perfeccionament, aplicació, difusió i foment del model d'Economia del Bé Comú proposat per
Christian Felber i descrit en el seu llibre del mateix nom (ISBN: 978-84-234-1280- 8) i
desenvolupat per l'Associació internacional per al Foment de l'Economia del Bé Comú, amb
seu a Viena, des de juliol de l'any 2011".
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Atès que des de fa un temps l'equip de govern de l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt
està valorant seriosament en participar i dur a terme el model de l'Economia del Bé Comú al
municipi. Es tracta de construir una alternativa amb el compromís de tots per així aconseguir
una economia més justa i més social. Només així s'aconseguirà avançar en el camí de la
dignitat humana. I aquesta idea ha de ser aplicable a les diferents organitzacions i institucions
del municipi. Factors com la transparència, la participació ciutadana, la cooperació, el
desenvolupament, la gratuïtat, qualitat i universalitat dels serveis fonamentals; i la relació que
aquests organismes tinguin amb els diversos poders polítics, socials i econòmics, s'han de regir
sempre per la màxima d'aconseguir el bé comú per a la ciutadania i no l’interès personal.
Per això, l'Ajuntament de Santa Coloma de Queralt es vol adherir a aquest moviment amb la
idea d'impulsar i incorporar mesures que vagin dirigides a la integració social, el respecte humà
i la conservació del medi ambient dins del seu municipi. Amb tot, l’Ajuntament es compromet a
tenir en compte aquests valors a l'hora de tractar amb els diversos servidors i proveïdors amb
els quals treballi, i procurarà fomentar l'ús d'aquestes bones pràctiques en l'àmbit de la seva
competència. Aquest Ajuntament considera que la transparència econòmica, la participació
democràtica i les mesures que aprovi a favor de la ciutadania, han de ser insígnies de la seva
forma de fer política.

Fonaments de dret
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les base de règim local
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.

En conseqüència, S'ACORDA:
Primer: Declarar l’adhesió al moviment per al foment de l’Economia del Bé Comú (EBC), que
ha de permetre al municipi de Santa Coloma de Queralt poder:
- Ser agent actiu del moviment de l'Economia del Bé Comú (EBC).
- Participar en l'elaboració d'una Taula de Balanç destinada als Municipis del Bé Comú, per
després poder aplicar-la a Santa Coloma de Queralt.
- Millorar els processos de participació ciutadana, millorar el mesurament de l'índex de qualitat
de vida municipal i fer el tipus de política més transparent i transversal possible, per a un
municipi de les característiques de Santa Coloma de Queralt
- Fomentar el coneixement i pràctiques de l'EBC entre les empreses del municipi.
- Fer política per i pels valors en els quals vol incidir el moviment EBC; la dignitat humana, la
solidaritat, la justícia social, la participació ciutadana i la transparència.
Segon: Comunicar aquest acord a "L’Associació Catalana per al Foment de l'Economia del Bé
Comú" (ACEBC).
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació
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