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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

1117/2020

El ple

Antonio Moreno Baza, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 28 / de maig / 2020 s’adoptà l’acord següent:
Moció del PSC a favor de l'impuls del pacte contra la crisi de preus del sector
agrícola
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 Renda 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 per tal de
mantenir l’equilibri territorial i la pervivència dels sector agrari.
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 Les legitimes reivindicacions del sector,
originades per una crisi de rendibilitat deguda principalment a problemes estructurals
que es venen arrastrant des de fa anys, les hem de compartir des de les institucions.
també, i hem de respondre a les seves demandes.
Per aquest motiu, cal un gran Pacte contra la Crisi de preus deis 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 corn, posar en valor la
importància de l’alimentació de qualitat, saludable! segura a casa nostra.
Vist el dictamen emès per la Comissió Informativa de Desenvolupament Local, de
data 22/05/2020.
Pertot això, el Grup Municipal Socialista presenta els següents acords al Ple de
l'ajuntament,
Instar al Govern de la Generalitat per:
PRIMER. 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 dura terme:
• Coordinant una estratègia conjunta amb les diferents Comunitats
Autònomes afectades i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació pel compliment
del Reial Decret del Govern de l'Estat per modificar la Llei de la Cadena Alimentaria,
donant resposta a la petició de preus justos i marges rendibles.
• Traslladant el Pacte i les mesures al Comissari Europeu d'Agricultura i als
eurodiputats catalans.
SEGON. El Pacte contra la Crisi de Preus ha de tenir, inicialment, els següents
objectius:
• Revisar i millorar la Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les organitzacions
interprofessionals agroalimentàries.
• Promoure una nova Llei de Traçabilitat per conèixer l'origen i el
processament dels aliments.
•

Millorar els mecanismes de retirada.

• Manteniment de l'actual pressupost de la PAC per al següent període
(2021-2027) i incorporar la fruita dolça i les hortalisses a la nova PAC.
•

Defensar l'agricultor actiu coma receptor dels ajuts de la PAC.

•

Millorar el control i les inspeccions de les importacions d'aliments d'Europa.

•

Augmentar els pressupostos en matèria d'Agricultura de la Generalitat i de l'Estat.

• Promoure campanyes de sensibilització als mitjans de comunicacions, i incentivar
el consum de productes de proximitat.
•

No augmentar els impostos i taxes del sector primari.
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•

Millorar l'Observatori Agroalimentari de Preus.

• Ajuts a l'arrencada d'arbres, per a noves transformacions agrícoles per millorar la
competitivitat
•

Facilitar el relleu generacional i la igualtat.

•

Millorar la formació empresarial i agrària

• Augmentar les línies d'ajuts per a la modernització de les explotacions i afavorir
la digitalització del sector.
• Posar en marxa un fons de finançament extraordinari, a través de l’institut Català
de Finances.
TERCER. 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/es.
.../...
El Ple d'aquest ajuntament aprova aquesta moció per 11 vots a favor (ERC-AM,
Junts, PSC-CP i Desperta't) i amb 2 abstencions (CUP).
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i
amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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