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MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL RESPECTE EL M.H. PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM 
TORRA I L’EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS  

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.  

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: 
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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.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament 
de Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del 
Govern de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per 
defensar tant els drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o 
a l’exili.  
 
QUART.- 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.  
 
CINQUÈ.- 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.  
 
SISÈ.- 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.  
 
SETÈ.- 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. 
 
 
 
Sant Quirze del Vallès, gener de 2020 
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MOCIÓ PER LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL (LLEI DE RACIONALITZACIÓ I 
SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL) 

 

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 implementar noves  
polítiques  socials  que  donin  cobertura  a  les  necessitats  socials  latents  i 
creixents.  

mailto:info@juntspersantquirze.cat
http://www.juntspersantquirze.cat/


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. 

 

Sant Quirze del Vallès, gener de 2020 

 

 

 



MOCION EN APOYO A LOS ORGANOS CONSTITUCIONALES Y PARA INSTAR AL ACTUAL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A NO REALIZAR CONCESIONES A LOS GRUPOS INDEPENDENTISTAS

En los últimos días hemos sido testigos, durante las sesiones del debate de investidura, de una 
situación muy preocupante para nuestra democracia. Después de que el presidente del 
Gobierno, Pedro Sánchez, consumara la humillación que hizo a la democracia española 
alcanzando acuerdos con las fuerzas nacionalistas que van en contra de la unidad de nuestro 
país, también fue incapaz de defender al Jefe del Estado, a nuestra democracia y a las víctimas 
de las blasfemias de un partido como EH Bildu que no condena el terrorismo de ETA. 

Por otra parte, la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, fue incapaz de aplicar el artículo 
103 del Reglamento del Congreso de los Diputados, que le obliga a llamar al orden cuando se 
atacan instituciones del Estado. Es intolerable que, en el seno de la representación política de 
España, unas supuestas representantes de la Cámara llamen autoritario al jefe del Estado o 
digan que le importa “un comino” la gobernabilidad de nuestro país.

En momentos tan complicados para España como el que actualmente estamos viviendo, la 
figura del rey Felipe VI es imprescindible. No en vano, el Jefe del Estado está reconocido como 
figura constitucional, dentro del precepto que contempla la Monarquía Parlamentaria como la 
forma política de nuestro Estado. En este preocupante momento, desde los poderes políticos 
se están cuestionando pilares básicos de nuestra democracia como la jefatura del Estado y el 
Poder Judicial, además de otras instituciones garantes de la transparencia y el buen 
funcionamiento de nuestros procesos electorales como la Junta Electoral Central. 

Por otro lado, el actual presidente de España, Pedro Sánchez, ha otorgado al separatismo una 
mesa de negociación al margen del Parlamento elegido democráticamente por los ciudadanos, 
abriendo la puerta a una mesa bilateral entre Cataluña y España como si se trataran de Estados 
independientes. Dicha concesión se encuentra totalmente fuera de los cauces establecidos por 
la Constitución e incluso del propio Estatuto de Autonomía catalán.

En esta circunstancia, debemos recordar y reafirmar nuestra obligación como representantes 
públicos de acatar y respetar la democracia, la Constitución y el ordenamiento jurídico. Por 
ello, se hace absolutamente necesario mostrar apoyo a todas las instituciones democráticas 
contempladas en nuestra Constitución y, al mismo tiempo, se reprueben los discursos en sede 
parlamentaria que afirmaban que existe una dicotomía en España entre "democracia" y 
"autoritarismo". 

PROPUESTAS DE ACUERDO

1.- Que el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès muestre su apoyo y respeto al 
ordenamiento jurídico español y a todos los órganos constitucionales, incluidos la Jefatura del 
Estado.

2.- Que el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès inste al grupo parlamentario EH-Bildu para 
que su portavoz se retracte de las palabras que, contra la Corona y nuestra democracia, 
profirió en el Pleno de investidura del pasado 4 de enero de 2020.

3.- Que el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès inste al actual presidente del Gobierno a no 
realizar concesiones a los grupos independentistas ni a llevar a cabo la creación de una “mesa 
de negociación institucional entre los gobiernos de España y Cataluña”.

4.- Que el Ayuntamiento de Sant Quirze del Vallès inste al presidente del Gobierno a que 
cumpla su promesa de recuperación del delito de referéndum ilegal.



 

MOCIÓ DEL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA DE REBUIG A LA SUPRESSIÓ 
DELS JUTJATS DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA  

Atès que al 2006, l’Assemblea General de les Nacions Unides va reconèixer la violència 
masclista com una de les violacions dels drets humans més sistemàtica i generalitzada 
al món.  

Atès que la violència masclista és una forma de violència “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”.  

Atès que des de 2003, 1035 dones han estat assassinades per violència masclista a 
l’Estat espanyol, 162 d’elles a Catalunya.   

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.  

Així 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”.  

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 localitat, per tal de 
facilitar el procés, comptant que moltes dones acostumen a no denunciar o a retirar 
les denúncies.  

Atès que, paradoxalment, el TSJC apunta ara en direcció contrària i ha desenterrat una 
proposta de 2016, que es va aconseguir aturar gràcies a les mobilitzacions feministes i 
de partits com el PSC,  per comarcalitzar els jutjats VIDO, fent desaparèixer aquesta 
competència a escala local amb la justificació de l’escassa càrrega de treball d’alguns 
d’aquests jutjats, tot i que previsiblement comportaria la sobrecàrrega d’altres, i sense 
resoldre les retallades que aquests VIDOS locals han estat patint per poder dur a terme 
la seva tasca.  

Atès que la proposta del TSJC és suprimir els 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. 



 

Davant d’una situació com l’actual, on són assassinades desenes de dones cada any al 
nostre país, els jutjats de Violència de Gènere no poden desaparèixer de la proximitat 
de les dones que més ho necessiten. La redistribució del sistema de justícia no pot anar 
en detriment de I'atenció de proximitat a les víctimes de violència masclista sinó que 
han d’apostar perquè siguin els òrgans judicials especialitzats en violència de gènere 
aquells que es desplacin pel territori. 

Per tot l’esmentat fins ara, el grup municipal Socialista de l’Ajuntament de Sant Quirze 
del Vallès instem a l'aprovació pel Ple de 30 de gener de 2020 dels següents  

ACORDS: 

1r. Exigir a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya que no elevi al 
Ministeri de Justícia de l’Estat Espanyol la supressió dels jutjats de VIDO tal com es 
proposa al document de “Comarcalització dels Jutjats de Violència sobre la Dona” del 
Tribunal de Justícia de Catalunya.  

2n. 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. 

3r. Exigir a la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos i mitjans per 
facilitar I'accés de les víctimes de la violència masclista a l'empara judicial, i que aquest 
extrem passa per aproximar els òrgans judicials a les víctimes. 

4t. Traslladar aquest acords de Ple al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, a la Delegació del Govern de 
Catalunya, al Govern de l’Estat Espanyol i al Col·legi de l’advocació de Barcelona. 

 

 

Indalecia Lara García 

Portaveu grup municipal PSC-CP 

 

Sant Quirze del Vallès, 21 de gener de 2020 

 

 



                                                                                                  
Indalecia Lara García, com portaveu de grup del PSC, a l’empara del què disposa 

l’art. 97.3 en relació al 91.4 del Reial Decret 2568/86 de 28 de novembre, 

Reglament d’Organització i Funcionament de Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

sotmeten a la consideració del Ple de l’ajuntament del 27 de febrer de 2020 la 

següent moció: 

 
 

MOCIÓ A FAVOR DE L’IMPULS DEL PACTE CONTRA LA CRISI DE PREUS DE LA 

FRUITA DOLÇA 

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.  

 

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. 

 

 

Portaveu del Grup Municipal Socialista 
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