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MOCIÓ PROPOSANT
L’HOSPITALET.

LA

CREACIÓ

D’UNA

MONEDA

LOCAL

PRÒPIA

DE

Atès que una moneda local es fa servir en una zona determinada i concreta com a
complement de la moneda estatal.
Atès que les monedes locals poden adoptar multitud de formes, segons la ciutat de què es
tracti i que poden ser físiques mitjançant vals de paper o virtuals mitjançant smartphones i
codis QR, entre altres.
Atès que en l’actualitat les monedes locals només s'accepten dins de la ciutat, el seu ús
estimula la compra de béns i la contractació de serveis produïts i disponibles localment.
Vist que les monedes locals no tenen taxa d’interès (o tenen taxes negatives), tendeixen a
circular de forma més ràpida que les monedes estatals, això fa que amb la mateixa quantitat
de moneda que l’estatal, la moneda local circula més vegades i genera més activitat.
Atès que en l’actualitat les monedes locals també tenen com a finalitat, a més d’estimular
l’economia local, aportar uns beneficis socials en el marc territorial de la seva aplicació.
Vist que la moneda local pot reforçar el comerç i els serveis locals i de proximitat i afavorir
un consum més responsable.
Vist que la moneda local pot col·laborar a impulsar una xarxa local d’economia social i
solidària.
Vist que la moneda local pot ajudar a fomentar l’ocupació a l’Hospitalet.
Vist que la moneda local pot millorar les relacions veïnals i el sentiment de pertinença a
l’Hospitalet.
Vist que la posada en marxa de la moneda local a l’Hospitalet hauria de ser el resultat d’un
procés participatiu ampli, amb les entitats, comerciants, sindicats, empreses, veïns i veïnes...
Vist que l’Ajuntament de l’Hospitalet podria pagar una petita part de les subvencions a
entitats i persones, de les nòmines, de les ajudes, de les compres, etc. en moneda local,
com a forma d’introduir un flux de moneda local en circulació.
Atès que milers de ciutats de tot el món com ara Bristol, Toulouse, Sardenya i recentment
Santa Coloma de Gramenet i Barcelona ja han posat en marxa i fan servir les seves pròpies
monedes locals.
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Atès que la moneda local a l’Hospitalet hauria de tenir com a grans objectius posar a les
persones al centre de l’activitat econòmica, ajudar en la cohesió social i evitar la
desertificació comercial dels nostres barris.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a proposta dels Grups Municipals d’Esquerra
Republicana de Catalunya i CUP-Poble Actiu, acorda:
Primer.- Instar a l’Ajuntament de l’Hospitalet a iniciar una prova pilot per a posar en marxa la
moneda local.
Segon.- Instar a l’Ajuntament a crear una comissió formada per l’Ajuntament, Associacions
de Comerciants i mercats, Associacions de veïns i veïnes, sindicats i empreses, entitats del
tercer sector i de la xarxa d’economia social i solidària que fixi els criteris, realitzi el
seguiment i l’avaluació de la prova pilot.
Tercer.- Instar a l’Ajuntament a iniciar un procés participatiu ampli per a la posada en marxa
de la moneda local.
Quart.- Instar a l’Ajuntament a dotar econòmicament una partida en els pressupostos
municipals per a donar suport a la moneda local.
Cinquè.- Instar l’Ajuntament a cercar recursos en les administracions de l’Estat, Generalitat,
Diputació de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona per a recolzar la moneda local de
l’Hospitalet.
Sisè.- Instar l’Ajuntament a cercar la col·laboració i l’intercanvi d’experiències entre els als
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona amb experiències de monedes locals, com
ara Santa Coloma de Gramenet o Barcelona, amb l’objectiu de crear una xarxa de monedes
locals.
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Setè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, als
gremis de comerciants de l’Hospitalet, a totes les Associacions de Paradistes dels Mercats,
a la F.A.V. de l’Hospitalet, a les entitats del tercer sector de la ciutat, a la Xarxa d’Economia
Social i Solidària de l’Hospitalet, a totes les A.V. de l’Hospitalet, a CC.OO i UGT de
l’Hospitalet, a PIMEC i AEBALL de l’Hospitalet.

Això no obstant, l'Ajuntament Ple, acordarà el que consideri més adient.
L’Hospitalet,
Portaveu
ERC

A. Garcia Acero

Portaveu
CUP-PA

C. Giménez Márquez

