
 

 

“MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES, AMB INCORPORACIÓ 
D’ESMENES DE CONVERGÈNCIA, PER AL FOMENT DEL COMERÇ JUST I 
DECLARAR SANT CUGAT CIUTAT PER AL COMERÇ JUST. 
 

ATÈS que la globalització ha pres el relleu del colonialisme mantenint i accentuant 
les relacions politicoeconòmiques de dominació, dependència i explotació entre països 
de la perifèria (sud) i països del centre (nord) que generen desigualtats socials, 
econòmiques i mediambientals estructurals. Així ho evidencia l’extracció de Coltan a la 
República Democràtica del Congo, el programa ATALANTA de la Unió Europea, els 
monocultius d’oli de palma d’Unilever... entre tants altres exemples.  
 

ATÈS que el comerç internacional juga un paper rellevant en aquest sistema de 
desigualtat en tant que multinacionals aprofiten la globalització per a deslocalitzar els 
sistemes productius a països de la perifèria (sud) amb regulacions més laxes pel que fa 
al medi ambient, als drets humans, drets laborals, les desigualtats de gènere, la pressió 
fiscal... per a extreure plusvàlues més generoses i més rendiment econòmic.  
 

ATÈS que el comerç just és un sistema comercial solidari i alternatiu al 
convencional que persegueix el desenvolupament dels pobles i la lluita contra la 
pobresa. Es constitueix com a un moviment internacional format per organitzacions del 
Sud i del Nord amb l’objectiu de millorar l’accés al mercat dels productors més 
desafavorits i canviar les injustes regles del comerç internacional que consoliden la 
pobresa i la desigualtat mundial. 
 

ATÈS que el moviment de comerç just comença entre els anys 40-50 als Estats 
Units on es desenvolupen les primeres iniciatives amb Ten Thousand Villages (Self Help 
Crafts), el 1964 arriba la primera iniciativa de comerç just a Europa, al Regne Unit, via 
l’ONG Intermón Oxfam i el 1968 als Països Catalans via l’ONG SETEM. 
 

ATÈS que, segons dades d’Eurostat, l’Estat espanyol és el tercer estat europeu 
amb menys despesa anual per habitant en productes de comerç just. Essent la despesa 
anual de l’Estat espanyol en productes de comerç just de 0,71€ per habitant quan la 
mitjana de la Unió Europea de 10,74€. 
 

ATÈS que les organitzacions WFTO (World Fair Trade Organization) i Just IDEAS 
atorguen la titulació de “Ciutat pel comerç just” en complir cinc criteris: 
 
1. Aprovació, per part de l’Ajuntament, d’una Resolució favorable al Comerç Just i al 

consum d’aquest tipus de productes. 
2. Oferir productes de comerç just en cafès, restaurants i botigues de la ciutat. 
3. Compromís del sector privat i organitzacions introduint aquest tipus de productes en 

el seu consum intern. 
4. Comunicació i sensibilització a la ciutadania a fi i efecte de poder-la implicar al màxim 

en el comerç just. 
5. Creació d’un grup de treball que coordini el programa. 
 

ATÈS que el Parlament de Catalunya va aprovar una resolució (285/V) de suport 
al comerç just i solidari el 3 d’abril de 1997 on s’instava al Govern espanyol a (1) atorgar 
una atenció especial als programes dirigits a promocionar el comerç just i solidari, en el 
marc de la seva política de cooperació per al desenvolupament; (2) establir relacions de 
cooperació amb empreses de comerç just i solidari, fundacions, organitzacions no 
governamentals i altres organitzacions que desenvolupin projectes en aquest camp, per 
a estudiar aquestes iniciatives a Catalunya, per a estimular-les, si escau, i participar en la 
sensibilització de la societat pel que fa al comerç just i solidari; i (3) posar en marxa les 



 

 

recomanacions de la Resolució sobre comerç just i solidari, aprovada pel Parlament 
Europeu el 19 de gener de 1994. 
 

ATÈS que la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica està formada per 
administracions públiques catalanes que volen prendre mesures per a lluitar contra 
l’explotació laboral de les persones treballadores dels països empobrits a través del seu 
consum i les seves compres. 
 

ATÈS que ajuntaments d’arreu dels Països Catalans, com ara Igualada, 
Esplugues, Castellar del Vallès, Maó, Mollet del Vallès, Gandia, Sitges, Manacor, El Prat 
de Llobregat, Ciutadella, Benimaclet, Sant Boi, Inca, Sant Adrià del Besòs, Algemesí, 
Gavà, Llucmajor, Badalona, Palma, València ciutat, Terrassa o Barcelona entre d’altres, 
estan fent passos cap a l’adopció del comerç just en tots els àmbits possibles a través de 
la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica, la Xarxa de botigues de Comerç Just de 
Mallorca i la Coordinadora Valenciana d’ONG. 
 

ATÈS que Sant Cugat compta amb una gran riquesa associativa que en l’àmbit del 
comerç just es concreta amb la presència d’entitats com Intermón Oxfam o Xarxa de 
Consum Solidari entre d’altres. 
 

ATÈS que l’Ajuntament de Sant Cugat ja compta amb màquines acreditades per 
SETEM amb cafè de comerç just.  
 

ATÈS que el Ple municipal del 17 de maig de 2004 va aprovar per unanimitat la 
moció del grup municipal d’ICV-EA per l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Cugat a la 
Jornada de comerç just i que després de 12 anys de la seva aprovació encara no han 
estat desenvolupats i aplicats tot els seus acords.  
 

Per tot això, el grup municipal d’ERC-MES proposa que el plenari de 
l’Ajuntament de Sant Cugat acordi: 
 

PRIMER.-  Elaborar un pla municipal, abans de finalitzar l’any 2017, que englobi el 
conjunt de polítiques i mesures per tal de promoure i estimular l’ús de productes de 
comerç just i implementar de forma efectiva el comerç just als serveis i dependències 
municipals i a tots els equipaments de titularitat municipal. Aquest pla, entre d’altres, ha 
d’incloure les següents mesures: 
  
• Realitzar una campanya d’informació i sensibilització, en col·laboració amb les 

organitzacions no governamentals que impulsen el comerç just, al personal municipal, 
el conjunt de la ciutadania i els comerços de la ciutat.  

• Inserir en els plecs de condicions als concursos públics d’adjudicació de serveis 
clàusules favorables al comerç just, especialment en els àmbits de cafeteria, 
màquines expenedores i restauració. 

• Introduir criteris ètics favorables al comerç just en les compres que realitza de forma 
directa l’Ajuntament de Sant Cugat, així com també la inclusió de criteris socials i 
mediambientals. 

• Estudiar la viabilitat d’apostar per alternatives de comerç just per a material tèxtil 
promocional (samarretes, bosses, regals institucionals...). 

• Prioritzar iniciatives de comerç just en les convocatòries de subvencions destinades a 
implementar les polítiques de cooperació al desenvolupament. 

• Vetllar per la presència de paradistes que tinguin en compte criteris de comerç just i 
que n’ofereixin productes de comerç just a les diferents fires i mercats que es 
desenvolupen al municipi. 

 



 

 

SEGON.- Donar suport a totes les iniciatives que es desenvolupin a Sant Cugat en 
la promoció i l’estímul del comerç just.  
 

TERCER.- Estudiar la viabilitat d’adherir-nos a la “Xarxa Catalana per la Compra 
Pública Ètica”, i adherir-nos-hi en cas que sigui possible, per tal de treballar conforme les 
condicions que proposa la World Fair Trade Organization per esdevenir una ciutat pel 
comerç just.  
 

QUART.- Comunicar els següents acords a Intermon Oxfam, SETEM, World Fair 
Trade Organization i la Xarxa Catalana per la Compra Pública Ètica.” 


