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Ref. Exp.: 1/2020/SQ0004

Certificat d’acord de Ple

PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès,

CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 30/01/2020, va adoptar l’acord que 
literalment transcriu a continuació: 

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

La transformació del món laboral a uns ritmes vertiginosos que produeixen grans 
desequilibris socials exigeix de respostes urgents. Les noves relacions laborals, els 
avenços tecnològics i la configuració del mercat laboral aportaran, també, noves 
oportunitats que exigeixen una actuació proactiva dels poders públics i la màxima 
col·laboració i cooperació entre ells. 

Les polítiques actives d’ocupació són i han de ser l’eina que ha de permetre arribar a la 
plena ocupació i de qualitat. Les polítiques, actives dins de les polítiques d’ocupació, 
juguen un rol determinat quan no es produeix l’encaix entre l’oferta i la demanda de feina. 

En aquest sentit, l’Article 170 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix a la 
Generalitat la competència executiva en matèria de treball i relacions laborals, que inclou 
en tot cas les polítiques actives d’ocupació, amb la formació de les persones amb 
demanda d’ocupació i dels treballadors en actiu, i també la gestió de les subvencions 
corresponents. 

Per altra banda, l’Article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix les 
competències pròpies dels governs locals, entre les quals es troba la regulació de 
l’establiment d’autoritzacions i promocions de tota mena d’activitats econòmiques, 
especialment les de caràcter comercial, artesanal i turística i foment de l’ocupació. 

Al llarg de més de 40 anys, les accions ocupacionals dels ajuntaments han esdevingut 
cabdals en la garantia de la cohesió social, focalitzant el desenvolupament de la persona 
com a centre de les seves polítiques. 
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Però la col·laboració, la cooperació i la concertació entre els diferents agents (Estat, 
Generalitat i governs locals) és bàsica en l’execució de les polítiques actives d’ocupació, 
com mostra la llarga trajectòria arreu del territori on instruments, com les meses locals 
d’ocupació, han incrementat l’efectivitat de les actuacions. 

En aquest sentit, el Govern de la Generalitat, a través de la conselleria de Treball, Afers 
Socials i Famílies, ha emprès un camí de canvi radical en l’execució de les polítiques 
públiques d’ocupació, tant en les formes com en el fons. 

La manca de diàleg sincer en l’elaboració del desplegament de la Llei 13/2015, de 9 de 
juliol d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, ha 
estat la tònica general en aquest procés. Pretendre aprovar una normativa d’aquest abast 
mitjançant decret, excloent el necessari debat, és voler donar l’esquena de nou al món 
municipal. A més, la manca de transparència genera la impossibilitat de previsió en la 
planificació i, en conseqüència, incertesa en els governs municipals. A més, els terminis 
fixats per al·legar s’han fet coincidir en ple període de constitució dels nous ajuntaments, 
impossibilitant el debat i la possibilitat d’aportar el coneixement del món local. 

La concertació territorial és imprescindible. Però no es pot concertar pel territori sense el 
territori. 

D’altra banda, la proposta del Govern desvirtua, per la porta del darrere, la capacitat 
efectiva dels ajuntaments reconeguda a les lleis. Pretendre modificar el percentatge en la 
distribució de les subvencions i el seu finançament finalista atempta contra el principi 
d’autonomia local deixant-lo, de fet, buit de contingut sense poder executar amb criteri 
propi aquestes polítiques. Un gran nombre de municipis es veuran impossibilitats per fer 
front a subvencions plurianuals amb un percentatge del 30% del finançament contra 
pressupost propi. 

En conseqüència, fer recaure en el finançament local un major pes del finançament de 
serveis públics de primera necessitat, en una major aportació que la mateixa Generalitat, 
amb la competència executiva, ofegarà més el finançament dels ajuntaments i suposarà 
aleshores que els ciutadans i les ciutadanes no podran optar a aquests serveis que avui 
els permeten millorar el seu desenvolupament personal, social i familiar. 

Per tot l’esmentat fins ara, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès presentem al Ple per a la seva aprovació els següents: 

Acords 

1er. Demanar al Govern de la Generalitat la paralització de la tramitació del Decret de 
desplegament de la Llei 13/2915, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, 

2on. Instar al Govern de la Generalitat a assolir un acord de màxim abast i transversal de 
la mà dels ajuntaments, que pacifiqui i simplifiqui la gestió del model ocupacional català, 
afavoreixi els programes i les accions ocupacionals personalitzades i millori l’ocupabilitat i 
l’adaptació als canvis de les persones i les empreses. 
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3er. Instar al Govern de la Generalitat a establir, en el desplegament de la Llei 13/2015, un 
sistema de finançament que garanteixi els programes de polítiques públiques d’ocupació 
sense atemptar contra les finances municipals. 

4art. Traslladar aquests acords a les entitats municipalistes, a la conselleria de Treball, 
Afers Socials i Famílies i als grups parlamentaris al Parlament de Catalunya.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. 
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,
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Ref. Exp.: 1/2020/SQ0004

Certificat d’acord de Ple

PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès,

CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 30/01/2020, va adoptar l’acord que 
literalment transcriu a continuació: 

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

L’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer, l’any 2006, la violència 
masclista com una de les violacions dels drets humans més sistemàtica i generalitzada al 
món, “que té les seves arrels en les estructures socials, construïdes sobre la base de 
gènere i no ens accions individuals o accions a l’atzar; transcendeix l’edat, els límits 
socioeconòmics, educatius i geogràfics; afecta totes les societats, i és un obstacle 
important per eliminar globalment la desigualtat de gènere i la discriminació”. 

Des de 2003, 1037 dones han estat assassinades per violència masclista a tot l’Estat, 163 
d’elles a Catalunya. Aquestes dades esfereïdores ens demostren clarament que les 
violències de gènere han de ser considerades un prioritat d’Estat, i és per això que tots els 
agents socials, polítics i comunitaris s’han de comprometre a lluitar per erradicar-les. 
Perquè les violències no són un problema de l’àmbit privat, sinó que es manifesten com el 
símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat patriarcal.

Atès que la violència masclista pot presentar-se de diferents formes, des de la psicològica 
a la física, arribant fins a l’assassinat.

Atès que la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere, en el seu capítol IV preveu les mesures judicials de 
protecció i seguretat de les víctimes. 

Atès que la Llei Catalana 5/2008 del 24 d’abril, del Dret de les dones a erradicar la 
violència masclista, al seu article 30 assenyala que “les dones que es troben en risc o en 
situació de violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata, de les 
administracions públiques de Catalunya, una protecció integral, real i efectiva”.
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Atès, així mateix, que el Reial decret llei 9/2018, de 3 d’agost, de mesures urgents per al 
desenvolupament del Pacte d’Estat contra la violència de gènere, introdueix modificacions 
legislatives en la Llei Orgàniques de mesures de protecció integral contra la violència de 
gènere, així com a la Llei de bases del Règim Local i en el Codi Civil, principalment. 

Atès que la Llei orgànica 1/04 de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de 
Gènere va habilitar jutjats de Violència de Gènere (VIDO) a cada jutjat, per tal de facilitar 
la proximitat en el procés de denúncia i guanyar en especialització i sensibilitat. Aquest fet 
va suposar un avenç legislatiu important en la lluita contra les violències de gènere, ja que 
va superar algunes deficiències del sistema judicial i va adoptar una normativa integral i 
multidisciplinar, en la protecció de les dones víctimes de violència, amb altres 
administracions implicades com educació, sanitat, serveis socials o els propis SIADS dels 
municipis on estan ubicats els jutjats.

Atès que, malgrat el que estableixen aquests instruments legals, el Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya (TSJC) apunta ara en direcció contrària i desenterra una proposta 
del 2016 per comarcalitzar els jutjats VIDO, que llavors no va prosperar finalment gràcies 
a la pressió de molts alcaldes i alcaldesses i del moviment feminista. 

Atès que la proposta del TSJC inclou la supressió dels jutjats VIDO de L’Hospitalet de 
Llobregat, Esplugues de Llobregat, Martorell, Santa Coloma de Gramenet, Mollet del 
Vallès, Sant Boi de Llobregat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat, Cerdanyola del 
Vallès i Rubí. L’excusa és l’escassa càrrega de treball d’alguns d’aquests jutjats, tot i que 
previsiblement comportaria la sobrecàrrega d’altres.

Atès que aquesta proposta ens obre una situació de vulnerabilitat de les dones víctimes 
de violència de diversos pobles i ciutats de l’àmbit territorial de Barcelona, ja que no es 
tenen en compte les conseqüències tan negatives que suposen per a les dones que 
decideixen fer el pas de denunciar, el fet que suposa desplaçar-se des del seu lloc de 
residència fins a una altra ciutat. Un fet important, si es té en compte que moltes d’elles, 
inclòs amb mecanismes legals al seu abast, decideixen retirar la denuncia per la por i el 
terror a què es veuen sotmeses diàriament pel seus agressors.

Atès que la redistribució del sistema de justícia no pot anar en detriment de l’atenció de 
proximitat a les supervivents víctimes de violència masclista i que cal establir mesures que 
apostin perquè els òrgans judicials especialitzats es desplacin i siguin al territori.

Per tot això, i en una situació com l’actual, amb una violència masclista estructural que 
assassina desenes de dones cada any al nostre país, rebutgem enèrgicament la 
desaparició dels jutjats de Violència de Gènere de la proximitat de les dones més 
vulnerables i que més ho necessiten. El Ple de l’Ajuntament acorda:

1r. Instar el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a no elevar al Consell General del 
Poder Judicial la proposta de supressió i trasllat de determinats jutjats de VIDO, tal com 
recull el seu document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona”.

2n. Sol·licitar al Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya a posicionar-se 
contra la proposta de comarcalització del TSJC i al Ministeri de Justícia del Govern 



Document signat electrònicament. Codi Segur de Verificació (CSV):  13520416433031417660. 
Autenticitat verificable a https://seu.santquirzevalles.cat/verificaciocsv 3/3

d’Espanya a no aprovar el Reial Decret que estableixi l’extensió de la jurisdicció de 
determinats Jutjats de VIDO de la província de Barcelona a dos o més partits.

3r. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que prioritzi la lluita contra la violència 
masclista i que impulsi l’aprovació d’un Pacte Català contra la Violència Masclista.

4r. Instar la Generalitat de Catalunya a incrementar els recursos i mitjans per facilitar 
I'accés de les víctimes de violència masclista a l'empara judicial, i que aquest extrem passi 
per apropar els òrgans judicials a les víctimes.

5è. Adherir l’Ajuntament de Sant Quirze del Vallès al Manifest de l’associació Dones 
Juristes contra la Supressió de determinats Jutjats de Violència sobre la Dona de 
Catalunya.

6è. Traslladar aquest acords al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de 
l’Estat a Catalunya, al Govern d’Espanya, al Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, a 
l’Institut Català de les Dones, a l’associació Dones Juristes i a les entitats de dones de la 
província de Barcelona.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. 
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,
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Ref. Exp.: 1/2020/SQ0004

Certificat d’acord de Ple

PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès,

CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 30/01/2020, va adoptar l’acord que 
literalment transcriu a continuació: 

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central 
pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, 
malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de 
diputat electe del Parlament de Catalunya. 

Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de 
Catalunya respecte els motius de cessament del President del nostre país. 

En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat 
Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 
que hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per 
aquesta raó. 

Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol 
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen 
persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel 
sol fet de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya. 

Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem 
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i 
per trobar una solució política al procés.
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Finalment, la pressió de la resolució de la JEC, ratificada per un Tribunal Supremo 
espanyol que sembla actuar al dictat de determinats i obscurs interessos polítics 
que pretenen enquistar el conflicte polític, ha comportat – al marge de les diverses 
lectures de l’abast d’aquestes – un nou atac a la independència i sobirania del 
nostre Parlament.

Tanmateix, en una decisió que posa en evidència al conjunt del poder judicial 
espanyol, la pròpia JEC, ha resolt que l’eurodiputada electe Clara Ponsattí no pot 
prendre l’acta que la justícia europea li ha reconegut de forma clara en 
concurrència amb els casos de l’Oriol Junqueres, Carles Puigdemont i Toni Comín.

És per això, que el Ple d’aquest Ajuntament aprova els següents ACORDS:

PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i  s’ordena  
la  retirada  de  la  seva  credencial  de  diputat.  L’esmentada resolució vulnera 
tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de 
Catalunya. 

SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega 
la condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE 
en què es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, 
tindria immunitat parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu 
ha reconegut com a eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i 
Toni Comín. 

TERCER.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el 
nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judicialització i la persecució 
d’electes, representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar 
solucions, allunyen l’acord polític. 

QUART.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure 
retorn dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets 
civils i polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

CINQUÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a que siguem els catalans els qui decidim 
el nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics. 

SISÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de 
Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del 
Congrés dels Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del 
Parlament Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes de 
Catalunya. I donar a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del 
nostre municipi per aquells mitjans que es creguin oportuns.
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I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. 
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,
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Ref. Exp.: 1/2020/SQ0004

Certificat d’acord de Ple

PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès,

CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 30/01/2020, va adoptar l’acord que 
literalment transcriu a continuació: 

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

6 anys després de l’aprovació de la llei de racionalització i sostenibilitat de l'administració 
local (LRSAL), coneguda com la Llei Montoro pel Ministre que la va impulsar, és un fet 
àmpliament assumit que aquesta ha esdevingut un instrument que ofega 
administrativament i econòmicament els municipis, exercint un efecte més que pervers 
contra el món local. Aquesta llei és fruit de la modificació urgent l’any 2011 de l'article 135 
de la Constitució Espanyola, imposada des de la Comissió Europea per a limitar el dèficit 
a partir d'unes exigències d'estabilitat pressupostària i la limitació de l'endeutament, i de 
l’entrada en vigor de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril d'estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera. 

La normativa, presentada com l’eina principal per aconseguir una estabilitat 
pressupostària en el conjunt de les Administracions Públiques ha afectat amb un règim 
molt més estricte a les administracions locals. Els resultats són evidents. L’any 2018 les 
administracions locals van generar un superàvit de 17,1M€, mentre que l’administració 
central va generar un dèficit de 16,3M€ i les autonòmiques de 2,8M€. Els ajuntaments han 
superat els objectius de dèficit ambiciosos establerts mentre l’administració central 
incomplia sistemàticament objectius més tolerants amb el dèficit.

La LRSAL ha focalitzat tots els seus esforços a base de no deixar invertir, no deixar 
contractar personal, posar mil i una traves burocràtiques que fan impossible executar el 
pressupost anual ordinari. Així, una gran majoria de les administracions locals tanquen els 
seus exercicis comptables amb balanços positius i amb superàvits. No poder incrementar 
la despesa porta a una situació on molts ajuntaments disposen d'una acumulació de 
superàvits important i, alhora, una impossibilitat per a revertir aquests diners en 
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implementar noves  polítiques  socials  que  donin  cobertura  a  les  necessitats  socials  
latents  i creixents. 

Aquestes mateixes traves de la LRSAL han impedit no només el creixement de la despesa 
sinó també la consolidació i el creixement dels recursos humans necessaris per a poder 
donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Així mateix aquestes limitacions en el 
creixement de les plantilles han dificultat la internalització de serveis bàsics per respondre 
a les majors exigències d’eficiència, fiscalització i control dels serveis municipals.  

Els ajuntaments són les administracions que tenen contacte directe amb les necessitats 
de la població i, alhora, són les que es veuen abocades a donar respostes urgents per a 
reduir l’impacte dels incompliments d'altres administracions.

Milions d’euros de superàvit que tenia com a objectiu avançar el pagament d’un deute a 
unes entitats financeres ja rescatades amb milers de milions d’euros,  els municipis es 
converteixen en la principal font extractiva per aconseguir eixugar el deute de l'estat.  Els 
municipis de l'Estat han esdevingut així els principals complidors de la contenció 
pressupostària permetent rebaixar el dèficit conjunt de l’Estat mentre l’administració 
general de l’Estat segueix tancant exercicis amb dèficit anual.

La visió centralista de la LRSAL ha portat a que els Ajuntaments, tot i tenir els recursos 
necessaris, no puguin afrontar determinats serveis i inversions destinats a la millora dels 
seus municipis i de les necessitats de la ciutadania debilitant i desprestigiant 
l'administració pública en general i els governs locals en particular. 

És per això, que el grup municipal  de Junts per Sant Quirze – Esquerra Republicana de 
Sant Quirze del Vallès proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels 
següents ACORDS:

PRIMER. Manifestar la nostra oposició a la Llei Montoro i a la constant agressió contra 
l'autonomia local i les obligacions imposades als ajuntaments, així com les polítiques 
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que carreguen restriccions sobre 
administracions sanejades.

SEGON. Instar al Govern de l'estat la derogació de la Llei Montoro i a l’aplicació de 
polítiques que permetin una major autonomia de les administracions locals.

TERCER. Notificar aquests acords a la presidència del Govern de l’Estat Espanyol, a les 
Corts Generals i als grups parlamentaris del Congrés i del Senat.

I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. 
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,
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Certificat d’acord de Ple

PERE GALLEGO CAÑIZARES, secretari accidental de l’Ajuntament de Sant Quirze del 
Vallès,

CERTIFICO
Que la sessió Ordinària de Ple que va tenir lloc el dia 27/02/2020, va adoptar l’acord que 
literalment transcriu a continuació: 

DISPOSICIÓ
S’adopta l’acord següent:

El número d’explotacions agràries a Catalunya ha patit una davallada important. Se 
n’han destruït 10.000 en 15 anys. El descens del 35% de la Renta Agrària en els 
darrers 16 anys és un altre indicador preocupant. 

Aquest fet, sumat a la crisi econòmica, les retallades d’inversions i serveis públics 
bàsics a les zones rurals ens ha portat a una preocupant crisi demogràfica al conjunt 
de Catalunya. La Catalunya buida, degut a la despoblació i l’empobriment, s’ha 
accelerat de manera preocupant i requereix de solucions integrals i urgents des de les 
diferents administracions públiques. 

Un dels sectors cabdals i estratègics per contrarestar la despoblació és el sector 
agroalimentari. Un sector amb un pes econòmic, social i territorial molt important a 
Catalunya (3,6% del PIB i 17% de la Indústria) però que amaga grans desigualtats 
entre els diferents agents que hi intervenen. 

Dintre de les dificultats actuals que viu el Món Agrari, la greu crisi de preus dels 
productors és un dels reptes i problemàtiques més importants que té el conjunt de la 
societat catalana, i d’arreu de l’Estat.

Per aquest motiu, cal un gran Pacte contra la Crisi de Preus dels productors 
d'aliments, amb solucions integrals i amb la implicació de totes les parts afectades. Un 
Pacte integral, amb diferents mesures, i coordinat amb la resta de Comunitats 
Autònomes productores, Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació i Unió Europea. 
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També cal exigir unes lleis i uns pressupostos adequats i que facilitin l’activitat i la 
supervivència dels agricultors i ramaders de Catalunya. Així com, posar en valor la 
importància de l’alimentació de qualitat, saludable i segura a casa nostra. 

Per tot això, el Grup Municipal Socialista de Sant Quirze del Vallès presenta els 
següents acords al Ple de l’ajuntament,

Instar al Govern del a Generalitat per:

1. Impulsar un Pacte contra la Crisi de Preus, amb la participació de totes les entitats, 
organitzacions, plataformes i Administracions Públiques implicades. Aquest Pacte s’ha 
de dur a terme: 

a) Coordinant una estratègia conjunta amb les diferents Comunitats 
Autònomes afectades i amb el Ministeri d’Agricultura, Pesca i 
Alimentació. 

b) Traslladant el Pacte i les mesures al Comissari Europeu d’Agricultura i 
als eurodiputats catalans. 

2. El Pacte contra la Crisi de Preus ha de tenir, inicialment, els següents objectius: 
a) Promoure la revisió i la millorar de la Llei 12/2013, de 2 d’agost, de 

mesures per millorar el funcionament de la cadena alimentària. 
b) Revisar i millorar la Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les organitzacions 

interprofessionals agroalimentàries. 
c) Promoure una nova Llei de Traçabilitat per conèixer l’origen i el 

processament dels aliments. 
d) Millorar els mecanismes de retirada.  
e) Incorporar la fruita dolça a la nova PAC 2021-2027.
f) Defensar l’agricultor actiu com a receptor dels ajuts de la PAC. 
g) Millorar el control i les inspeccions de les importacions d’aliments 

d’Europa. 
h) Augmentar els pressupostos en matèria d’Agricultura de la Generalitat i 

de l’Estat. 
i) Promoure campanyes als mitjans de comunicacions. 
j) No augmentar els impostos i taxes del sector primari. 
k) Millorar l’Observatori Agroalimentari de Preus. 
l) Promocionar el consum de proximitat i de màxima qualitat. 
m) Facilitar el relleu generacional i la igualtat. 
n) Millorar la formació empresarial i agrària. 
o) Posar en marxa un fons de finançament extraordinari, a través de 

l’Institut Català de Finances. 

3. Traslladar aquests acords al Departament d’Agricultura de la Generalitat, als Grups 
parlamentaris al Parlament de Catalunya, i a les entitats i sindicats que representen 
als i les agricultors/res.
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I, perquè consti, lliuro aquest certificat, estès a l’empara del què disposa l’article 206 del 
RD 2568/1986, de 28 de novembre, d’ordre i amb el vistiplau de l’alcaldessa, Sra. 
Elisabeth Oliveras i Jorba.

Vist i plau,
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