
 

 

MOCIÓ SOBRE LA INCLUSIÓ AL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DEL CONSORCI  DEL PARC 

DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE GALLECS DEL SINDICAT UNIÓ DE PAGESOS 

 

En l’espai democràtic els representants dels treballadors, o sigui el món sindical, té per 
llei una representació a les institucions democràtiques (ajuntaments, empreses 
municipals, etc), així com a l’empresa privada. 

A l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans,  els sindicats representant els treballadors 
són una part més de control i de proposta per a la qualitat dels serveis que es presten, 
així com per a la protecció dels drets de les persones treballadores, així com per a 
lluitar per a l’obtenció de millors condicions laborals. 

Gallecs, terres propietat de l’Incasòl, és gestionat pel Consorci del Parc de l’Espai 
d’Interès Natural de Gallecs, així com per un plenari amb representació de la 
Generalitat i dels diferents ens municipals que en formen part. Des del 14 de gener de 
2015 es disposa també d’un Consell de Participació, de caràcter consultiu, amb entitats 
vinculades al territori, amb la intenció d’opinar, debatre, proposar i participar en la 
presa de decisions sobre l’espai de Gallecs. 

A l’òrgan, que es pot ampliar, hi ha representants de la Generalitat, dels Ajuntaments, i 
de 13 entitats relacionades amb el món veïnal de Gallecs, amb el món agrari, 
d’esbarjo, i de defensa del territori. 

Unió de Pagesos, sindicat del món de la pagesia majoritari al Vallès i a Catalunya, va 
quedar exclòs en un primer moment d’aquest Consell de Participació i ha demanat en 
repetides ocasions a diferents estrats la seva voluntat de ser-hi present. Cal destacar 
que Unió de Pagesos ha estat repetidament el sindicat de més representació al camp 
català: al Vallès Occidental va obtenir el passat mes de març de 2016 el 66,23% de 
vots, i a Catalunya va obtenir el 57%. A la zona de municipis que formen part de Gallecs 
va obtenir un 62%. 

Seria allò més normal que el món sindical del camp català tingués un membre que 
també pugui debatre i opinar al Consell de Participació. 

 

És per tots aquest motius exposats que el grup municipal d’ERC-AM demana al Ple de 
l’Ajuntament de Palau-solità i Plegamans que s’adoptin els següents acords: 

 

1- Demanar al Consorci del Parc de l’Espai d’Interès Natural de Gallecs, així com 
als representants de la Generalitat, i dels municipis que en formen part, la 
inclusió d’un membre del sindicat Unió de Pagesos al Consell de Participació. 



 

 

2- Fer arribar aquest acord als departaments de Territori i d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya, als ajuntaments membres del Consorci, a Unió de 
Pagesos, així com a la resta d’entitats membres del Consell de Participació. 

 

 

Palau-solità i Plegamans, a 14 de juny de 2016  

 

 

 

Jordi Plaza Nualart 

Portaveu Grup Municipal ERC-AM Palau-solità i Plegamans  

 


