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Sessió 7 de la CARPA

La sessió de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (CARPA) s’obre 
a les tres de la tarda i nou minuts. Presideix Marisa Xandri Pujol, acompanyada de la vice-
presidenta, Violant Cervera i Gòdia, i del secretari, Javier Rivas Escamilla. Assisteix la Mesa 
la lletrada Immaculada Folchi i Bonafonte.

Hi són presents els diputats Magda Casamitjana i Aguilà, Carmina Castellví i Vallverdú, 
Anna Figueras i Ibàñez, Montserrat Fornells i Solé, Lluís Llach i Grande, Carles Prats i Cot, 
Irene Rigau i Oliver, Maria Dolors Rovirola i Coromí i Marc Solsona i Aixalà, pel G. P. de Junts 
pel Sí; Marina Bravo Sobrino, Jean Castel Sucarrat i Francisco Javier Domínguez Serra-
no, pel G. P. de Ciutadans; Raúl Moreno Montaña i Òscar Ordeig i Molist, pel G. P. Socialis-
ta; Albano Dante Fachin Pozzi i Hortènsia Grau Juan, pel G. P. de Catalunya Sí que es Pot; 
Alejandro Fernández Álvarez, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Sergi Saladié Gil, pel 
G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Assisteix a aquesta sessió la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
Meritxell Serret i Aleu.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 
1.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’agents 

forestals (tram. 311-00028/11). Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació (text presentat: BOPC 50, 58).

1.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’efectius 
dels agents forestals en actiu (tram. 311-00029/11). Jean Castel Sucarrat, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 50, 58).

1.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un mapa 
amb els emplaçaments dels agents forestals (tram. 311-00030/11). Jean Castel Sucarrat, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 50, 58).

1.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la previsió de convocar 
places d’agents forestals el 2016 (tram. 311-00031/11). Jean Castel Sucarrat, del Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 50, 59).

1.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’elaboració d’un estudi 
relatiu al dèficit d’efectius d’agents forestals (tram. 311-00032/11). Jean Castel Sucarrat, del 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 50, 59).

1.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre de voluntaris 
de les agrupacions de defensa forestal (tram. 311-00033/11). Jean Castel Sucarrat, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 50, 59).

1.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el nombre d’efectius de 
voluntaris de les agrupacions de defensa forestal en actiu (tram. 311-00034/11). Jean Castel 
Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 50, 60).

1.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’existència d’un mapa 
amb els emplaçaments dels voluntaris de les agrupacions de defensa forestal (tram. 311-
00035/11). Jean Castel Sucarrat, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 
presentat: BOPC 50, 60).

2. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 
2.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el compliment del pro-

jecte de desenvolupament dels regadius per part de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues 
(tram. 311-00163/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans. Substanciació (text presentat: BOPC 123, 141).

2.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el percentatge de la su-
perfície prevista de regadiu que es podrà regar en acabar el projecte del canal Segarra-Gar-
rigues (tram. 311-00164/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 123, 142).

2.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre els treballs i les accions 
de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues en el projecte del canal els darrers anys (tram. 
311-00165/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació (text presentat: BOPC 123, 142).

2.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la repercussió pressu-
postària dels treballs i les accions de l’empresa Aigües del Segarra Garrigues en el projecte 
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del canal (tram. 311-00166/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 123, 143).

2.5. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el control de l’activitat 
econòmica i executiva de la concessió de les obres del canal Segarra-Garrigues (tram. 311-
00167/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació (text presentat: BOPC 123, 143).

2.6. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la incorporació de re-
gants al canal Segarra-Garrigues (tram. 311-00168/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 123, 144).

2.7. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’efecte socioeconòmic 
dels nous regadius del canal Segarra-Garrigues en les poblacions afectades (tram. 311-
00169/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació (text presentat: BOPC 123, 144).

2.8. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la divulgació de la 
planificació i la implantació del sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues (tram. 311-
00170/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Subs-
tanciació (text presentat: BOPC 123, 145).

2.9. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les previsions amb re-
lació al sistema de regadiu del canal Segarra-Garrigues (tram. 311-00171/11). Francisco Ja-
vier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: 
BOPC 123, 146).

3. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 
3.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la col·laboració amb els 

productors agraris de la Terra Alta per a pal·liar els efectes de la pedregada del setembre del 
2016 (tram. 311-00325/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de 
Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 234, 15).

3.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la modificació de la ne-
cessitat d’assegurances per pedregades per als productors agraris de la Terra Alta (tram. 
311-00326/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació (text presentat: BOPC 234, 15).

3.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre si farà d’intermediari 
entre els productors agraris de la Terra Alta afectats per la pedregada del setembre del 2016 
i les companyies asseguradores (tram. 311-00327/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 234, 16).

3.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre l’ajuda als productors 
agraris amb relació als efectes en els costos de producció de les assegurances que cobrei-
xen pedregades (tram. 311-00328/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 234, 16).

4. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 
4.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre la garantia de retorn del 

capital dels socis col·laboradors de la Cooperativa Agrícola de Cambrils fins al 2032 (tram. 
311-00344/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Substanciació (text presentat: BOPC 234, 17).

4.2. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les actuacions previstes 
en el cas que els beneficis de la Cooperativa Agrícola de Cambrils resultin insuficients i sobre 
la seva repercussió en l’activitat agrària (tram. 311-00345/11). Francisco Javier Domínguez 
Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 234, 17).

4.3. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el contingut del pla 
de viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils pel que fa a estudis econòmics i bones 
pràctiques de gestió (tram. 311-00346/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 234, 18).

4.4. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre les mesures que poden 
condicionar la gestió de l’activitat agrària incloses en el pla de viabilitat de la Cooperativa 
Agrícola de Cambrils (tram. 311-00347/11). Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text presentat: BOPC 234, 19).

5. Preguntes al Govern, a respondre oralment en comissió: 
5.1. Pregunta al Govern a respondre oralment en comissió sobre el paper del Cos 

d’Agents Rurals amb relació als bous salvatges de l’illa dels Bous (tram. 311-00421/11). Fran-
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cisco Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació (text 
presentat: BOPC 257, 69).

6. Proposta de resolució sobre la determinació del tipus de llum d’avís dels vehicles de 
les agrupacions de defensa forestal (tram. 250-00575/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: 
BOPC 222, 15; esmenes: BOPC 256, 28).

7. Proposta de resolució sobre els pagaments als ramaders afectats per atacs d’óssos 
(tram. 250-00577/11). Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 222, 17; esmenes: BOPC 258, 10).

8. Sol·licitud de compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de 
Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi 
sobre la problemàtica del caragol poma al delta de l’Ebre (tram. 356-00380/11). Francisco 
Javier Domínguez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·li-
citud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Agricultura i Ramaderia davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre les accions 
de lluita i eradicació del caragol poma i altres espècies al·lòctones (tram. 356-00385/11). 
Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença d’Esther Agramunt, representant del sindicat Unió de 
Pagesos, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè expliqui 
la problemàtica del caragol poma (tram. 356-00398/11). Francisco Javier Domínguez Serra-
no, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

11. Sol·licitud de compareixença de Jordi Marcel Matamoros, representant de la Càmara Ar-
rossera del Montsià, davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè 
expliqui la problemàtica del caragol poma (tram. 356-00399/11). Francisco Javier Domínguez 
Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Productors Agra-
ris del Delta de l’Ebre (Prodelta) davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació perquè informi sobre les accions de lluita i eradicació del caragol poma (tram. 356-
00402/11). Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença dels responsables del projecte del Parc de les Olors a 
Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informin 
dels reptes i el desenvolupament del projecte (tram. 356-00416/11). Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

La presidenta

Bona tarda. Iniciaríem la sessió donant la benvinguda a la consellera d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació: benvinguda, consellera. Ve aquí a respondre a una sè-
rie de preguntes plantejades pel Grup de Ciutadans.

Abans, però, demanaria als diferents grups parlamentaris si hi ha alguna substitució. 
(Pausa.) Sí, diputada Rovirola.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Sí, al Grup de Junts pel Sí tenim tres substitucions: el diputat Marc Solsona substi-
tueix la diputada Meritxell Roigé; la diputada Irene Rigau substitueix la diputada Maria 
Rosell, i la diputada Anna Figueras substitueix el diputat Albert Batalla.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputada.

Preguntes al Govern acumulades relatives als agents forestals i als 
voluntaris de les agrupacions de defensa forestal

311-00028/11 a 311-00035/11

Bé, doncs, donaria la paraula al diputat de Ciutadans senyor Jean Castel. Quan vulgui.
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Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, presidenta. Consellera, primer, una prèvia: hi ha hagut un petit er-
ror en el tema del redactat i, com vostès veuran, s’hi parla d’«agents forestals» quan són 
«rurals».

Dita la prèvia, hi ha preguntes molt concretes, com el nombre... Algunes de les pre-
guntes no les repetiré, perquè algunes ja han sigut contestades per escrit, perquè anaven 
per duplicat, però sí que ens interessaria saber, a dia d’avui, quants agents rurals tenim 
en actiu? Quin és el nombre total d’agents rurals que tenim a Catalunya? Quines són les 
competències en les feines que porten a terme? Perquè segur..., sabent que hi ha hagut 
un canvi, no?, que també treballen en tot aquell àmbit d’investigació i altres punts dintre 
de la seva faceta.

I el que voldríem posar també molt de manifest és quina n’és la mancança. Si n’han 
fet algun estudi, si en tenen alguna ràtio... Quina seria la quantitat adequada per cobrir 
la nostra autonomia, en aquest cas Catalunya? N’hem fet algun estudi? Sabem quina 
quantitat seria la necessària?

I en un altre aspecte, també –entenc que ajuntem totes les preguntes, tant d’àm-
bit d’agents rurals com d’ADF–, en el mateix sentit: quants voluntaris d’ADF tenim? 
Quants en tenim en actiu? Quina previsió tenim d’increment de les ADF, en base a al-
gun estudi que vostès hagin pogut fer? 

I una pregunta també molt primordial per nosaltres: entenent que les ADF varen te-
nir un anunci per part del conseller d’Interior en què parlava d’aquell lísing on aniria 
reubicat tot l’àmbit dels vehicles, també voldríem preguntar si tenen alguna previsió que 
els vehicles utilitzats en aquest sentit pels agents rurals o per les mateixes ADF..., que, 
vull recordar-ho, les ADF ho sol·liciten i se’ls deriva una partida o una subvenció per-
què elles els comprin –els vehicles, fins ara, són les ADF qui els compren. Vull dir, si hi 
haurà un canvi de normativa també en aquest aspecte de cara a les ADF.

I en el sentit de les ADF, bé, tindrem l’oportunitat més endavant, dintre d’una pro-
posta de resolució que també ve avui en aquesta comissió, de parlar més àmpliament de 
problemàtiques amb què es troben cada dia les ADF.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Bé, ara tindria la paraula la consellera. Consellera Serret, quan vulgui.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (Meritxell 
Serret i Aleu)

Molt bé; moltes gràcies, presidenta. Diputats i diputades, faré la rana i intentaré res-
pondre ràpidament, perquè sé que tampoc tenim molt, molt temps.

Responent a les preguntes que ens havien traslladat, el nombre d’agents rurals en ac-
tiu actualment, i d’acord amb les dotacions, són, a tot Catalunya, 487, d’acord? A més a 
més, a part d’aquests 487, hi han unes vuit persones que estan en excedència voluntària, 
i també s’han de tindre en compte.

A partir d’aquí, per àrees regionals tenim: Lleida, 131 efectius; Girona, 95 efectius; 
Terres de l’Ebre, 48 efectius; Tarragona, 53; Barcelona, 89 efectius; Catalunya central, 
69 efectius. I hem de tindre en compte també la figura de l’inspector en cap, que és un 
efectiu més, perquè ens acabin de donar tots els números.

A nivell d’ampliacions de la plantilla. Bé, no m’hi allargaré: hi ha tot el tema que 
ja hi ha del compliment d’una sentència, i, per tant, hem tirat endavant tots els passos 
per poder ampliar amb quinze places més la dotació de la categoria de sotsinspector, i 
crear aquesta categoria i dotar-la amb quinze places. Això ens va evidentment vinculat 
a l’aprovació dels pressupostos, i, si tenim els pressupostos, podrem acabar de dotar-ho.

De moment ja hem fet el que és el programa del concurs de la convocatòria. I, si tot va 
bé, doncs, durant el primer semestre ja es tirarà endavant la convocatòria, perquè el que 
és el programa de materials, estem a punt de publicar-lo. A partir d’aquí, també ja s’ha 
fet tot el que era el concursillo, la provisió provisional de llocs vacants, amb comissions 
de serveis; hi van participar noranta-un agents, i, en principi, això ja es va tirar endavant. 
I també treballem amb els sindicats per impulsar la borsa de treball, eh? –la borsa d’in-
terins–, i malgrat algun desacord amb els sindicats, ens mantenim ferms a tirar endavant 
aquesta eina que ens permetrà cobrir les vacants i totes les incidències que hi hagi.
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A partir d’aquí, com deia, tot el dimensionament actual i futur del cos ens ve lligat 
necessàriament a dotació pressupostària i, paral·lelament, al fet que la política d’aus-
teritat, que incideix molt en la capacitat, no?, des de Funció Pública, de dimensionar el 
personal de la Generalitat... Doncs, que s’acabi aquesta política d’austeritat, i això, com 
saben, no depèn només de la Generalitat. A partir d’aquí, estem accelerant tant com po-
dem la dotació del sotsinspector.

I sobretot el que em demanaven també eren les previsions, una mica, i les competèn-
cies i una mica el desenvolupament del cos.

S’està desenvolupant el pla estratègic, el Pla estratègic del Cos d’Agents Rurals. Pre-
veiem... Ara se n’està acabant ja la diagnosi, està ara en curs: se n’han fet ja algunes ses-
sions de treball i l’última serà, de retorn, ara el 20 de desembre. Per tant, preveiem que 
el 2017 es podrà presentar amb totes les actuacions que es proposin.

I els eixos o temes clau van, una mica, per donar resposta al que vostè demanava... 
Hi ha un primer eix important d’adaptar el nivell de servei a les demandes i necessitats 
actuals, és a dir, repensar la figura del Cos d’Agents Rurals, reforçar la visibilitat i la 
capacitat de comunicació del Cos d’Agents Rurals, adequar el dimensionament del cos 
per després preveure el desplegament de tota l’estructura de comandament, estructu-
rar-ne també el model organitzatiu i de gestió dels serveis, millorar l’eficiència dels pro-
cessos al procediment de treball, potenciar la formació i la gestió del coneixement del 
Cos d’Agents Rurals, adequar recursos materials a les noves necessitats, i, finalment, 
l’adaptació normativa que bona part d’aquestes noves mesures que es plantegen a través 
d’aquest pla estratègic impliquin.

I vull incidir, també, que amb aquest pla estratègic estem donant resposta a un man-
dat, també, del mateix Parlament, a través d’una moció que es va presentar.

Següent àmbit. A nivell d’ADF, hi ha un total de 304 ADF a nivell de tot Cata-
lunya, i els seus socis... Perquè, hi vull insistir, les ADF són una associació privada, 
d’acord?: són una associació de persones que, privadament, s’organitzen, i tenen un 
còmput anual, que ens consti a nosaltres, de 10.005 persones registrades, eh? I, per de-
marcacions, agrupant les..., estan estructurades normalment a nivell de municipi o su-
pramunicipi, i després també comarcalment, i a partir d’aquí hem fet una agrupació per 
demarcació. Per donar-los-en una orientació: a nivell de Barcelona hi han uns 4.359 vo-
luntaris; a nivell de Girona, uns 2.513; a nivell de Lleida –demarcació de Lleida–, uns 
1.785 voluntaris, i a nivell de Tarragona, uns 1.348 voluntaris. No cal dir que les zones 
de la Catalunya central i el Pirineu gironí són les zones on hi ha més tradició i hi ha més 
estructura associativa d’ADF, eh?

El que ens demanàveu, a part, del tema dels vehicles. Una cosa són els vehicles del 
Cos d’Agents Rurals –perquè el Cos d’Agents Rurals, igual que Mossos o igual que 
Bombers, són un cos pròpiament de l’Administració–, i aquí enguany també ja hem fet 
passos, no?, per a millorar dotacions. Ja vam fer una millora del conjunt de vehicles de 
què disposa el Cos d’Agents Rurals; enguany ja en vam treure una partida, i es va fer 
crec que a través d’un lísing.

I, pel que fa als vehicles ADF, com bé dèieu, va en funció de les subvencions. En-
guany, les dotacions de subvencions que vam donar per al cos d’ADF anaven molt cen-
trades a sistemes de comunicació. També és veritat que això ho anem parlant amb les 
mateixes associacions de defenses forestals, i anaven a uns sistemes i equipaments de 
comunicació que per a ells també eren una necessitat a l’hora de coordinar-se i poder 
funcionar millor.

Pel que fa a les funcions, també és un tema que es va, bé, parlant amb les ADF, i en-
tenem que sobretot elles també són un actiu important a l’hora de la prevenció, de com 
millorar totes les accions de gestió en el medi, per política de prevenció, perquè després 
puguin fer, si s’escau, un suport als mitjans d’extinció, que com bé saben lideren sobre-
tot els cossos de bombers i la resta s’hi ha d’anar coordinant, igual que el CAR.

I això seria una mica les respostes pel que fa a agents rurals i ADF, d’acord amb el 
que ens havien demanat.

La presidenta

Gràcies, consellera. Per a repreguntar, té la paraula el diputat Castel.
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Jean Castel Sucarrat

Gràcies, presidenta. Consellera, bé, el decàleg d’intencionalitat és clar, supeditat, 
com vostè ha repetit en unes quantes ocasions, a un pressupost, un pressupost que tam-
bé ha d’incorporar molta altra cosa per ser aprovat. I això és la nostra visió, també, com 
a caps de l’oposició, no només en la seva àrea i en la seva conselleria sinó en altres con-
selleries.

Dit això com a prèvia, quan parlem dels ADF, vostè ha parlat de «la prevenció». 
Evidentment, fan tasques de prevenció d’incendi durant l’època d’hivern i altres, però 
també li vull recordar que els ADF fan tasques d’extinció d’incendi i d’urgència. Una 
mostra la podem tenir aquest estiu passat, quan varen trobar en un municipi de les co-
marques de Girona aquella inaccessibilitat perquè hi havia la via del tren, on va quedar 
aturat el camió, i és l’ADF qui es posa davant del foc amb tota l’estirada de mànegues 
per part dels bombers.

També hi ha una altra acció quan parlem del caràcter de la urgència, no?, d’un vehi-
cle d’ADF quan es desplaça de forma urgent al punt de trobada, on es posa davant del 
camió de bombers, i, com vostè ha dit molt bé, en aquelles tasques de prevenció d’in-
cendi que fan durant tota una època, són els verdaders coneixedors del bosc. És a dir, 
quan hi ha un incendi i no hi ha una via ni un camí ja determinat, en molts casos aquest 
punt de trobada i aquest vehicle d’ADF que està fent tasques d’emergència en aquell 
moment es posa davant del vehicle d’extinció, que és de bombers, però es converteixen 
en un vehicle d’extinció, com li deia abans, en els casos on el camió no arriba.

Vull dir que pensem també que el vehicle de l’ADF, en el moment que surt per anar 
al punt de trobada, es converteix en un vehicle d’emergència.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies, diputat. Torna a tenir la paraula la consellera.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sí, entenc que era més una consideració que una pregunta però, en qualsevol cas, és evi-
dent que les ADF, en tant que coneixedores, són un element de suport en totes les accions 
d’extinció, però –ho recordo, eh?, i és important no oblidar-ho– els cossos propis de 
l’Administració que tenen la responsabilitat i, per tant, tenen el comandament quan hi 
han les accions d’extinció són els que corresponen. I en un cas d’extinció tenim clar que 
qui en porta el comandament són els bombers.

Evidentment hi han cossos de suport: els mateixos cossos d’agents rurals són també 
molt actius quan es fa l’extinció, no?, i són molt actius quan es fa l’extinció, però aquí 
hem de tindre clar una mica el rol de cadascú. I en aquest cas, hi insisteixo, les ADF 
evidentment que tenen un paper molt important en tota aquesta estratègia de prevenció 
i després de suport a l’extinció, però tenen la responsabilitat que tenen; tampoc no els 
n’hem de donar més de la que poden assumir.

I en aquest sentit, d’aquí ve també el suport que sempre se’ls ha donat i l’acompanya-
ment que s’intenta donar-los des de l’Administració, a través de les polítiques i tenint-los 
en compte a nivell d’interlocució, com després amb les línies de suport de què, en fun-
ció dels pressupostos, som capaços de dotar-los.

La presidenta

Gràcies, consellera. Bé, donaríem per acabat aquest primer bloc.

Preguntes al Govern acumulades sobre el canal Segarra-Garrigues

311-00163/11 a 311-00171/11

I donaríem pas al segon, sobre el canal Segarra-Garrigues. També té la paraula el 
diputat de Ciutadans Francisco Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Jo, només un aclariment, i és que aquest bloc el faríem compartit, el temps, amb el 
diputat Javier Rivas, que després de mi continuarà les preguntes. No sé si preferiu con-
testar-me a mi o preguntar tots dos i després contestar alhora. Com... (Veus de fons.) Els 
dos alhora i ja està, d’acord. Doncs, ho fem així. 
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En comissió de setembre es va aprovar una proposta de resolució que ja s’hi comen-
tava aquest tema, aquí en la Comissió d’Agricultura, però m’agradaria molt sentir de 
primera veu una anàlisi de l’estat de compliment del desenvolupament del regadiu del 
Segarra-Garrigues per part de l’empresa ASG, sobretot fent incidència a la proporció 
d’inversió que s’ha executat i el percentatge de superfície on realment s’ha executat el 
reg, tant del total previst inicialment com del màxim possible en la realitat actual. O si-
gui, quina proporció s’ha gastat respecte a quina part s’ha executat realment. 

I una altra consideració per la meva part, la darrera, que és: com es controla des del 
Departament d’Agricultura l’activitat d’aquesta empresa, d’ASG? Quins mecanismes 
d’auditories, quins reports rep el departament? Si hi ha hagut alguna incidència, algun 
canvi substancial de pressupost? Tot això, com es fa realment i quin estat de situació té 
aquest aspecte?

Per la meva part, passo la paraula al meu company.

Javier Rivas Escamilla

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Consellera, referent també igualment al canal Se-
garra-Garrigues, del projecte inicial només un 60 per cent..., el 40 per cent es va perdre 
perquè es va declarar zona ZEPA i, per tant..., no puede estar afecta al regadío. Esto de-
rivó –lo tratamos en la pasada comisión–, pues, en una cifra un poco desmedida para la 
magnitud de la inversión que se había realizado y el beneficio, el retorno económico y 
social que se esperaba en toda la provincia de Lleida y toda la zona afecta al canal Se-
garra-Garrigues.

Conscientes de esta limitación, de este problema sobrevenido, la misma guía del ca-
nal Segarra-Garrigues preveía que se hicieran unas pruebas de compatibilidad. Tampo-
co nos olvidemos nunca que el paisaje estepario de aquella zona de Lleida es un paisaje 
agrícola: si allí no hubiera agricultura, aquello serían alzines y seguramente no habría 
pájaros esteparios. Seamos siempre conscientes de que somos herederos, somos hijos de 
muchos siglos de tratamiento de la tierra y de tratamiento del campo, ¿no? 

Para realizar estas pruebas de regadío y ver en qué medida afectaban –si favorable 
o negativamente, o directamente no afectaban– a las poblaciones de aves esteparias, se 
convino de hacer unas pruebas piloto en unas zonas determinadas, con un riego de so-
porte, e ir evaluando como incrementaba o decrecía esa población de aves para concluir 
si les era beneficioso o perjudicial, ¿no?

Usted me respondió hace tiempo por escrito que realmente las pruebas estas piloto 
hace años que se están intentando realizar, pero que no se pueden realizar porque antes 
de hacer la prueba, pues, primero habrá que contar los pájaros; decir: «Hay cien. Bueno, 
regamos, y si al año que viene hay doscientos es que les ha favorecido el riego, si hay 
cincuenta es que les ha perjudicado y si hay cien es que ni les beneficia ni les perjudi-
ca.» Pero es que el problema que nos hemos encontrado es que directamente allí no hay 
pájaros. Entonces la paradoja que se ha devenido es que no estamos regando por prote-
ger a unos pájaros que no están, ergo no estamos protegiendo a las aves esteparias, y a 
su vez estamos perjudicando a los agricultores, que en los tiempos que vivimos ya lle-
vamos tres años de sequía y parece que es una tendencia, si realmente nos creemos lo 
del cambio climático. Pues, habrá que empezar a poner un poco medidas o habrá que 
empezar a pensar un poco en el futuro, ¿no?

Y la pregunta es... Por lo que me respondió es que no pensaban hacer nada. La pre-
gunta es: ¿continúan pensando no hacer nada e intentar cada año ir allí a contar pájaros 
que no están?, ¿o tienen algún calendario, tienen alguna fecha prevista, tienen alguna 
actuación, tienen algún objetivo?

(Pausa.)
¿Seguidas? (Pausa.) Y luego la otra también es referente al canal Segarra-Garri-

gues. Ustedes tienen una política –es la suya– de que solamente desarrollan las obras 
de la red secundaria de regadío cuando en la concentración parcelaria, cuando entre los 
propietarios hay una cifra mayor del 70 por ciento que manifiestan un interés en acoger-
se a la concentración parcelaria y a la posibilidad del regadío, ¿no?

Esto es una cifra, lo del 70 por ciento, que es nueva, nunca se había usado. Normal-
mente la filosofía era al revés: se suministra agua y eso tiene un efecto llamada, un efec-
to riqueza, un efecto generación de territorio y fijación de población y de riqueza. Lo 
más, más, más que yo recuerdo es en el canal de Maldà, que se exigía un 55 por ciento 
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para la adhesión, ¿no? Pero es que incluso..., miremos un poquito más para allá: es que 
hay sectores como el sector VII del canal Segarra-Garrigues en que hay más del 70 por 
ciento de la gente adherida y tampoco se está desarrollando la obra.

Entonces, claro, la pregunta es: ¿por qué ese 70 por ciento? Y la segunda pregunta 
sería: ¿cuándo el sector VII, que cumple sus propios requisitos, van a ver regadas sus 
tierras?

Gracias.

La presidenta

Gracias, diputado. Per a respondre a les seves preguntes, té la paraula la consellera.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Molt bé. Entenc que..., responc totes, eh? Molt bé, doncs, moltes gràcies. Seguim 
amb les respostes. Ho intento combinar, eh? (La consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació riu.) Intento posar-hi una mica d’ordre.

Primer, Aigües Segarra Garrigues: és empresa privada, d’acord? No és una empresa 
pública, ni participada per l’Administració; per tant, és una empresa privada. A partir 
d’aquí, la manera de treballar del departament i d’acord amb els acords que es van pren-
dre a l’hora de desenvolupar tota l’obra del Segarra-Garrigues és que el departament, 
a través de la seva empresa pública, no?, destinada a desenvolupar l’obra, que primer 
era Regsega i ara és Infraestructures.cat, doncs, va encomanant i dotant. I en funció de 
la dotació pressupostària, ella va destinant els recursos i, per tant, va encomanant les 
obres a Infraestructures, que és qui controla tota l’execució i qui fa els encàrrecs con-
crets a les empreses, en aquest cas a l’Aigües del Segarra Garrigues. 

A partir d’aquí –una mica per intentar explicar com ha anat l’evolució, eh?, l’evolu-
ció a nivell pressupostari–, val a dir que també l’altre punt de reflexió és que l’obra prin-
cipal, que ha sigut també lo que s’ha anat desenvolupant més durant tots aquests anys, 
requeia també en bona part al ministeri, d’acord? I aquí la Generalitat del que sí que ens 
encarreguem sobretot és de tot lo que és la xarxa secundària i terciària, que és després 
de l’obra principal –la xarxa secundària i terciària.

Aquí la inversió dels últims anys ha estat..., perquè en tingueu una mica l’evolució, 
el 2013 –la inversió en la xarxa secundària i terciària– va ser d’1 milió d’euros; 2014, 
10 milions d’euros; 2015, 21 milions d’euros, i 2016, la previsió que vam fer i que estem 
executant és de 20 milions d’euros, en xarxa secundària i terciària.

A partir d’aquí, els sectors que s’han anat desenvolupant fins ara, i aquest 2016 el que 
hem executat –els sectors en els quals hem treballat aquest 2016–, són el sector III d’Agra-
munt, Oliola, Puigverd i Preixens; el sector IV amb Guissona; el sector VI Verdú, i el sec-
tor IX, que hi tenim Borges, Juneda i Castelldans, i el sector XII, Alfés i Sarroca de Llei-
da, d’acord? I amb alguns altres hem anat fent compactació amb sectors de reg.

Pel que fa al sector VII i pel que fa..., llavors ho lligo una mica amb el tema de les 
adhesions. Com i per què apliquem, quin criteri apliquem a l’hora d’impulsar aquesta 
inversió de xarxa secundària? I aquí intentem fer una mica de record de com anaven en 
els primers moments i com va ara. Evidentment, qualsevol persona que vol posar-se 
en rec s’hi pot apuntar i pot anar fent. En funció de la capacitat pressupostària i havent 
vist la història d’on veníem, la decisió que es va prendre ja en l’anterior legislatura i que 
nosaltres mantenim és la de prioritzar aquells sectors on hi ha més gent adherida esta-
blint un llindar entre el 60, 70, depèn, eh? Però s’analitza després: hi ha una comissió de 
seguiment que ho analitza cas per cas i a partir d’aquí s’executa. 

Per què creiem que és millor quan hi ha una massa crítica suficient? Perquè normal-
ment va lligat al fet que hi ha un projecte de desenvolupament a darrere d’aquell territo-
ri. I que no ens passi com havia passat en el passat, que es feia l’obra de xarxa secundà-
ria però aquelles terres no s’acabaven de desenvolupar i podien venir inversors de fora 
i no obteníem l’objectiu, que és explotacions arrelades al territori i amb un projecte de 
desenvolupament territorial.

A partir d’aquí, i per donar una mica més d’informació de tota la inversió global que 
s’ha donat en xarxa secundària..., bé, o tota, eh?, perquè tinc primària i secundària. La 
inversió total fins ara ha sigut de 714,2 milions, que s’ha executat a través d’Aigües del 
Segarra Garrigues i Infraestructures. La xarxa primària són 442,7 milions. Estem ja..., 
bé, s’acaba amb l’embassament de l’Albagés, que acabarà aquest any, en principi. En la 
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xarxa secundària estem a 271,5 milions d’euros. I del que hem executat fins ara supo-
sen..., les superfícies regables totals són 15.046 hectàrees, i que estiguin en explotació 
són ja 8.939 hectàrees. Això què vol dir? Que, per exemple, a nivell de contractes d’ad-
hesió en aquestes hectàrees hi ha en regadiu..., tenim 1.096 contractes d’adhesió, que 
són uns 730 titulars, persones que hi estan actualment regant.

Una altra consideració respecte a les hectàrees que estan o no estan en regadiu i en 
plena dotació o no. Tenim, de les 68.643 hectàrees que es poden posar en regadiu –del 
total de setanta mil i escaig que hi havia previstes però que se’n va haver de treure una 
part per Xarxa Natura 2000, amb les zones ZEPA–, en plena dotació, 31.004, i també 
en plena dotació dins de Xarxa Natura 2000, 4.752 hectàrees. Amb reg de suport amb 
3.500 metres cúbics hi han 16.138 hectàrees, i també de suport de 3.500 metres cúbics, i 
a dintre de Xarxa Natura 2000, 3.120 hectàrees. I suport amb 1.500 metres cúbics / hec-
tàrea, en tenim 50, i dins de Xarxa Natura 2000, 13.578 hectàrees. D’acord? És a dir, hi 
han els tres nivells d’implantació de regadiu.

L’altra pregunta, sobre el tema de la prova pilot, i que enllaço amb el tema aquest 
dels tres tipus de dotacions i com ho anem implantant en zones afectades per Xarxa 
Natura 2000 o no. Hi ha, com bé deia, l’objectiu de poder desenvolupar una prova pilot 
per validar realment si en zones ZEPA es pot implantar o no el regadiu, i la trajectòria 
que hi ha hagut fins ara, que el grup de treball d’experts que l’han de desenvolupar i que 
ha de fer el seguiment ens diuen que..., no diuen que no hi hagi ocells, sinó que diuen: 
«No hi ha suficients ocells, no tenim una població suficient perquè els resultats puguin 
ser contrastables.» Per tant, si diguéssim: «No hi ha ocells», podríem anar a la Unió 
Europea, no?, i contrastar-ho amb la declaració d’impacte ambiental, quan anem fent 
els informes de seguiment, i poder-los demanar que ens eximeixin de la situació que 
ens obliga la declaració d’impacte ambiental, que, hi insisteixo, la declaració d’impac-
te ambiental de la Unió Europea, el seu compliment, que va ser denunciat, ens obliga a 
poder fer la prova pilot, però quan hi hagi les condicions, i unes condicions que siguin 
contrastables.

Per tant, si no complim l’obligació que tenim, ens exposem a una multa que com a 
país, i crec que per l’aposta definitiva del Segarra-Garrigues, no és bo que se’ns impo-
si, aquesta multa, perquè el que necessitem sobretot és generar confiança, generar con-
fiança que aquesta és una obra important per al desenvolupament del territori. Com bé 
dèieu, tenim un repte important de canvi climàtic, tenim un repte important d’assegurar 
explotacions al territori, i, per tant, n’hem de fer un estricte compliment per tenir plena 
confiança que aquesta obra es desenvolupa bé i amb totes les garanties, i que a nivell eu-
ropeu i també aquí, a nivell dels regants, això sigui vist com una aposta ferma, decidida 
i sobretot viable.

A partir d’aquí, des del departament no és que no fem res, al contrari: estem fent 
seguiment per, de manera periòdica, comprovar com estan aquestes poblacions; l’últim 
cop va ser al desembre de 2015. Doncs, tornar-hi i tornar a poder dir si hi ha o no sufi-
cient població i arribar en algun moment a dir com, davant de la Unió Europea, afron-
tem aquest tema, perquè hem de complir, també, amb l’obligació de fer la prova pilot, i 
estem... Però hi insisteixo, eh?, hem de guanyar la confiança de la Unió Europea.

I sobretot el que també estem fent molt és complir amb totes les mesures compensa-
tòries que també estableix la declaració d’impacte ambiental i que, d’acord amb el nos-
tre programa econòmic i financer, resoldrem el 2018.

Per acabar, també, ara que parlo del pla econòmic i financer, recordar-li, quan parlà-
vem del tema de quan acabarem el Segarra-Garrigues, que una mica el nostre pla eco-
nòmic i financer s’allarga fins al 2030, que no vol dir que sigui..., no?, que si podem se 
puguin fer les obres abans. Però el pla econòmic i financer sí que, per qüestions pressu-
postàries, s’allarga fins al 2030.

La presidenta

Gràcies, consellera. Per a repreguntar, tenen la paraula el diputat Domínguez i el 
diputat Rivas, del Grup Parlamentari de Ciutadans.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Només una reconsideració. Vull recordar una cosa: primer està el Departament 
d’Agricultura, i després està l’empresa pública, que no en sé el nom ara mateix (veus de 
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fons) –Infraestructures, exacte–, que encarrega a una empresa privada. O sigui, tenim 
tres parts, que és departament –o sigui, públic–, empresa pública i empresa privada. I la 
reflexió és que el responsable últim de qualsevol cosa que es faci amb un pressupost pú-
blic, encara que hi hagi una empresa pública pel mig, és l’Administració, és el DARP. 
Per tant, la resposta m’agradaria que la milloressis una miqueta, si pot ser, perquè, a 
veure, com es controla que el que fa l’empresa privada..., no el que fa internament, sinó 
el que executa, que és agafar..., o sigui, cobra per fer uns treballs i el dubte que té –no jo, 
sinó molta gent– és si es fa per part de l’empresa tot lo que s’ha de fer.

Després, m’agradaria –si pogués ser, perquè no en tinc les dades i potser és més fà-
cil que vostè les tingui– una comparativa entre la part de pressupost que s’ha gastat i la 
part de superfície que s’ha posat en reg. És així de fàcil. Perquè un munt de xifres, un 
munt de números al final te ballen i no saps quin percentatge de compliment tenim res-
pecte al que hem gastat. La previsió..., ja m’ha agradat que digui «fins al 2030», perquè 
almenys hi ha un horitzó, però, bé, això a costa d’incrementar el pressupost?, o compli-
rem amb el pressupost original?

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Consellera, a ver, referente al 70 por ciento del umbral mínimo 
de adhesión, yo pensaba que me iba a responder que era un tema de economías de es-
cala, de ahorro, de justificación de la inversión, cosa que tampoco es que cuadre mucho 
con la realidad, porque hay una serie de obras inconexas realizadas, hay balsas que es-
tán hechas –y rehechas tres veces porque los niños las usan de toboganes, el día que 
aquello se quiera usar habrá que volver a hacerlo todo–, hay bombas que no funcionan 
nunca. Bueno, el resumen de todo esto –tampoco me voy a alargar– es que nos gasta-
mos ochocientos mil euros al año en mantenimiento de una instalación que es fantas-
ma, que apenas existe, ¿no?

Pero es que la respuesta que me ha dado es que el peligro era que luego viniera gen-
te de fuera y adquiriera esas tierras si nadie se adhería a los planes de riego teniendo 
la boca de riego al pie de la parcela, ¿no? A mí ahí sí que me ha despistado totalmente. 
¿Quién es «gente de fuera»? No lo entiendo. Yo entiendo que es gente que va a trabajar 
en nuestra tierra, que va a regar los campos, que va a generar riqueza, que va a generar 
empleo, y «los de fuera» y «los de dentro» me suena a Barrio Sésamo, pero la verdad es 
que no he entendido su respuesta, por eso le pediría, por favor, que me la aclarara, ¿no?

Y referente a la segunda pregunta, me responde con un matiz semántico. Yo he di-
cho si es cierto que no hay pájaros. Quizás me he expresado con error y es que no hay 
los suficientes pájaros, pero bueno, creo que no es un matiz semántico, sino un matiz 
numérico. Cuando estamos hablando de proteger algo es algo numérico, es algo concre-
to; ya supongo que algún pájaro vivirá por allí, uno, y dos, y cien y mil, ¿no?, pero no 
superan el umbral mínimo, según reconoce la empresa Limonium, como para sacar una 
conclusión de si realmente son especies amenazadas que necesitan de ayuda o no ne-
cesitan de ayuda porque viven en otras zonas. El pájaro..., si es difícil poner puertas al 
campo, más difícil es poner puertas al cielo, ¿no?

Gracias.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per a respondre té la paraula la consellera, a qui li agrairia que fos...

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Intentaré ser breu.

La presidenta

Sí, breu, perquè ja ha exhaurit el temps. Però, bé...

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Doncs, una resposta breu. És a dir –i sent molt breu, eh?–, tornin a preguntar per 
escrit aquestes noves preguntes i els en prepararem les respostes, perquè al cap i a la fi 
avui era respondre unes preguntes que no són el que em pregunten ara.

De totes maneres, primer, al comitè de seguiment de l’execució del canal Segar-
ra-Garrigues hi és el departament, hi és el Departament de Territori i Sostenibilitat, hi 
ha Infraestructures i hi ha les comunitats de regants. D’acord? És a dir, el seguiment es 
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fa, i el seguiment és tan fàcil com, a partir dels pressupostos, compliment d’execució i 
certificació, com qualsevol acció d’obra pública del país, ni més ni menys.

Pel que fa al fet que deia de les adhesions, si de dins o de fora. Jo he dit que el que 
volem és que les explotacions i els pagesos actuals siguin els primers, no?, i assegurar 
que hi hagi explotacions arrelades al territori; aquest és l’objectiu, també, amb el per-
centatge d’adhesions. Però evidentment també hi ha el fet que fem unes inversions en 
què després hi ha un retorn i un cofinançament adequat per part de les explotacions que 
s’hi acullen.

I els hi insisteixo, amb preguntes concretes tindran les respostes que vulguin i sense 
cap problema, que la transparència sempre l’hem tingut, crec, en tot el que ens han de-
manat en les seves preguntes fins ara.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, consellera.

Preguntes al Govern acumulades relatives als productors agraris de la 
Terra Alta

311-00325/11, 311-00326/11, 311-00327/11 i 311-00328/11

Passem al tercer bloc, que gira entorn de les pedregades del passat mes de setembre 
a la Terra Alta. Torna a tenir la paraula el diputat de Ciutadans Francisco Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Aquestes són més fàcils, eh? Això ve perquè al setembre va sortir a la premsa la no-
tícia d’una pedregada molt forta a la Terra Alta que comprometia la collita de raïm just 
en el moment que s’estava collint, perquè en podia afectar a la qualitat. Llavors, a mi 
m’agradaria saber –i aprofitant això de poder parlar directament– l’afectació real que 
va tenir sobre la collita, sobre la producció i sobre la qualitat, i quin tipus de col·labora-
ció, realment, va fer el Govern, concretament el departament, respecte a l’avaluació de 
danys o si va fer de mediador entre les assegurances i els productors. I si se va fer algu-
na cosa diferent del que es fa quan afecta una altra zona, perquè hi va haver una miqueta 
de ressò a la premsa com si fos alguna cosa excepcional a la Terra Alta.

Llavors, el motiu de la pregunta era precisament això: preguntar per l’excepciona-
litat d’això, si pot afectar la previsió d’ajuts respecte a les assegurances de pedregada a 
la Terra Alta per la vinya, i, bé, que m’expliqués què va fer el departament en aquesta 
situació.

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula la consellera. 

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Molt bé, «merci». Intentaré respondre... També aquí entenc que fem una mica d’agru-
pació de preguntes.

Primer, l’excepcionalitat: d’entrada, no tindria per què ser-hi, l’excepcionalitat. A la 
Terra Alta..., i ho vam demanar també al mateix Servei Meteorològic de Catalunya, qui-
na era l’evolució, i dels últims anys, a nivell de pedregades, i els números estaven dintre 
de la mitjana, eh?, no va ser un any, allò, excepcional. En principi, ens deien que el 2011 
hi havia hagut 10 pedregades; 2012, 14; 2013, 12; el 2014 sí que n’hi van haver moltes 
més, 21; el 2015, 13, i el 2016, 10. Per tant, no estem en un lloc o en un cas, allò, que di-
guessis, d’entrada, que hauria de ser excepcional.

Les afectacions concretes en vinya van ser, entre Batea i Caseres, que van ser els 
dos municipis més afectats, de 910 hectàrees, amb uns percentatges d’afectació en un 
poble..., 60 per cent a Batea i 55 per cent a Caseres; segurament, va ser el cultiu que va 
tindre més afectació. I després, a nivell d’olivera, hi van haver 234 hectàrees entre els 
dos municipis, un 45 per cent d’afectació –similar– als dos municipis. I pel que fa a su-
perfície d’ametller, 242 hectàrees entre els dos municipis i també amb una afectació 
d’un 25 per cent.

A partir d’aquí, l’actuació del departament, en aquest cas, va ser la mateixa que hem 
fet sempre en tots els altres casos de pedregades, eh? 
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Des del departament, fem tot lo que és l’acompanyament, vetllar perquè Agroseguro 
periti al més ràpid i aviat possible, i també fer una mica de seguiment dels peritatges per 
detectar si hi ha molta variació entre el que diguin els pagesos i el que pugui dir Agro-
seguro; per tant, fer un acompanyament. També mirem de parlar amb els ajuntaments i 
amb els mateixos afectats perquè quan surti..., no?, i vetllar perquè el ministeri, llavors, 
ho inclogui en tot lo que són les opcions de reducció dels mòduls de l’IRPF, i que quan 
surti l’any vinent –que ha de sortir ara, a principis, teòricament, del 2017, les correspo-
nents al 2016–, doncs, hi puguin optar. D’acord, fa falta..., s’ha de cobrir un barem i hi 
han uns requisits, però fer tot l’acompanyament perquè, si és possible, puguin optar-hi, 
també.

A partir d’aquí... Sobretot, és això, eh?: seguir molt, fer el seguiment de tot lo peri-
tatge dels danys, de tot el cobrament posterior i el tema aquest dels mòduls. Més enllà 
d’aquí, nosaltres tenim la política i intentem fomentar la política de les assegurances 
agràries. Per què? Perquè hi ha la norma, i que és també des de nivells europeus, que 
s’exigeix, que allò que pugui ser assegurable no és subvencionable. Per tant, allà on ja 
existeixen assegurances agràries vetllar perquè tinguin el màxim d’adhesió.

Això vol dir treballar amb Agroseguro i amb el mateix sector per com es poden 
anar millorant aquelles línies d’assegurança, i després, com a departament, dotar pres-
supostàriament per donar un ajut per fer més atractives i facilitar i col·laborar... Les as-
segurances són un sistema mancomunat; doncs, col·laborar, també, amb lo que és el cost 
d’aquelles assegurances. I de fet, enguany davant l’anunci del ministeri que es reduirà 
en deu punts la seva aportació a través d’Enesa a Agroseguro –per tant, hi haurà una re-
tallada important del suport públic a les assegurances agràries per part del ministeri–, 
preveient-ho, evidentment no serem capaços de suplir-ho, ni molt menys, tot el que treu 
el ministeri, però sí intentar compensar-ho augmentant la pròpia dotació del Departa-
ment d’Agricultura. 

Per tant, augmentarem 1 milió i mig d’euros el que aportàvem de subvenció per part 
del departament a assegurances agràries, i en total, en totes les assegurances, hi farem 
una aportació de 10,15 milions d’euros, a assegurances agràries, per complementar i 
ajudar. Sobretot se’n beneficiaran les que tenen més bonificacions, que són de fruita, 
i també la que ens interessava és la de recollida i destrucció d’animals morts. 

La presidenta

Gràcies, consellera. Sí, per a preguntar, diputat Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Només un aclariment. Així, bé, l’explicació sobre les assegurances en general ja està 
bé, però no m’ha quedat clar si realment s’han hagut de modificar les necessitats per pe-
dregades, aquí. Entenc que no, però... No s’ha modificat re?

La presidenta

Gràcies, diputat. Torno a donar la paraula a la consellera.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sí, és a dir si... Modificar el què? La línia d’assegurança concreta per als cultius? El 
nivell de cobertura...? (Pausa.) Ja dic, eh? Les assegurances per cultius tampoc van en 
funció d’un àmbit local concret, sinó que és a nivell sectorial i de tot el sector. I a partir 
d’aquí, evidentment, hi han unes taules de treball entre sector, Administració i Agrose-
guro, i que es van treballant els temes.

La presidenta

Gràcies, consellera. 

Preguntes al Govern acumulades relatives a la Cooperativa Agrícola de 
Cambrils

311-00344/11, 311-00345/11, 311-00346/11 i 311-00347/11

Obrim el quart bloc, sobre la Cooperativa Agrícola de Cambrils. Té la paraula el 
diputat Francisco Domínguez, de Ciutadans.
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Francisco Javier Domínguez Serrano

Bé, aquesta nova pregunta... És que se m’han ajuntat totes i no les vaig fer alhora, 
eh? (l’orador riu), les vaig fer al llarg de mesos.

Més que res, hem parlat molt sobre la cooperativa de Cambrils, sobre la secció de 
crèdit, també amb el Departament d’Economia, s’està debatent la proposta de llei... Però 
el fet de fer-les en aquesta comissió, i adreçades a la consellera, és precisament per veu-
re l’altra part del que s’està treballant amb les seccions de crèdit, que és tot el pla de via-
bilitat econòmic per retornar els fons.

I tot això com pot afectar l’activitat agrària, que és el que realment ens afecta en 
aquesta comissió? Què passa si aquest pla de viabilitat funciona econòmicament però 
condiciona les pràctiques agràries, o condiciona els preus, o...? Què passa si deixa la gent 
d’estar a la cooperativa o si deixa de funcionar bé? O sigui, com pot afectar el tancament 
o el possible tancament de la secció de crèdit a l’activitat real agrària de Cambrils?

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula l’honorable consellera.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Molt bé, «merci». Diputat, me vas canviant les preguntes a cada... Però bé, intentaré 
respondre-hi (la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació riu) –inten-
taré respondre-hi.

A veure, primer, situar-nos, eh? És a dir, hi ha una situació, i això ja ho va explicar..., 
com bé deia, el secretari d’Economia va comparèixer, quan ho vau demanar a la Comis-
sió d’Economia i Hisenda. A partir d’aquí, fins ara, de tot el crèdit que hi havia així des-
cobert, i que s’havia retingut, que era de 32,5 milions, s’ha fet una primera aportació, 
un primer retorn de 15 milions d’euros, i per tant la secció de crèdit s’ha donat de baixa, 
ja no existeix, i per tant ara s’està reconduint tot per, a través d’un pla de viabilitat, ges-
tionar el retorn del que queda, i mantenir i generar confiança en l’activitat de la coope-
rativa, eh? I recordem que és una cooperativa agrària, per tant, és evident que la conti-
nuïtat, i la dimensió i la competitivitat que donem a la cooperativa agrària és important. 

A partir d’aquí, segon aclariment: en aquest pla de viabilitat, la comissió de segui-
ment del pla i qui fa una visió..., ni que no sigui vinculant, eh?, tampoc, sobre el que fa 
la cooperativa, perquè al final, la cooperativa continua sent la màxima responsable de 
tot plegat, i el seu consell rector. En aquesta comissió de seguiment els que hi participen 
són els afectats. Els impositors a través de la plataforma..., dues persones, dues persones 
dels impositors; de tota la resta..., un dels quals és un productor, i després un represen-
tant de l’Associació de Seccions de Crèdit. Són cinc persones que formen part d’aquesta 
comissió de seguiment i, com podeu veure, no hi ha ningú de l’Administració pública.

Per tant, per part del mateix departament no en fem un seguiment directe, però sí 
que mirem d’estar-ne al cas i fer l’acompanyament. I el que sí que intentem fer és, a tra-
vés d’aquest acompanyament i aquest seguiment –no incidint directament en l’activitat, 
no?, i fent un seguiment, com deia, molt directe–, a través de les polítiques, i a través 
d’aquest acompanyament secundari, generar el màxim de confiança en l’activitat de la 
cooperativa, en l’activitat agrària.

Aquí, per exemple, el que estem fent és com treballar conjuntament mesures per 
millorar el valor afegit de les produccions, no?, sobretot de la cooperativa de Cambrils, 
i aquí estem parlant molt del sector de l’oli, com valorem al màxim la producció local 
d’oli, que està dintre de la DOP Siurana. A partir d’aquí, mesures concretes i junt amb..., 
no?, les pròpies polítiques que desenvolupem des del departament com acompanyem la 
cooperativa de Cambrils perquè hi participi i, per tant, que hi hagi un pla estratègic ben 
orientat en aquest tema. 

I després, també, intentem amb tot lo que siguin, doncs, les mesures pròpies de com-
petitivitat i de millora interna de comercialització o la resta..., i aquí, doncs, hauran 
d’optar, evidentment, a les línies d’ajut genèriques i establertes que tenim a nivell de 
departament per a cooperatives, que estem revisant, també, tots els ajuts de cooperació 
perquè vagin més orientats a projectes de competitivitat i més, i per tant que la coopera-
tiva de Cambrils també hi pugui optar, com d’altres. 

La presidenta

Gràcies, consellera. Per a repreguntar, té la paraula el diputat Francisco Domínguez.
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Francisco Javier Domínguez Serrano

Bé, jo havia entès... No és que me vulgui saltar les preguntes, però havia entès que, 
com que estan compactades..., per no repetir tal qual, n’havia fet un resum, d’acord? 
I la gràcia està... Per exemple, la pregunta número 2, és: en el cas que els beneficis de la 
cooperativa de Cambrils siguin insuficients per..., quina repercussió té sobre l’activitat 
agrària? O sigui..., realmente sí que estaba la pregunta escrita, ¿eh?

Per la meva part ja està, eh?

La presidenta

Gràcies, diputat. Té la paraula la consellera, per si vol respondre o...

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Bé, no... Jo entenc que..., és a dir, lo que s’ha de fer és mirar de donar confiança, do-
nar un missatge de confiança; cadascú des del seu àmbit, acompanyar i fer seguiment al 
projecte. I sobretot –ho deia, eh?– aquí el que és important és mantenir l’activitat agrà-
ria i agroalimentària, i donar confiança als socis que té viabilitat futura i acompanyar 
els projectes empresarials. És bàsicament la funció principal que estem entomant o in-
tentant fer en l’acompanyament d’aquest cas des del Departament d’Agricultura.

La presidenta

Gràcies, consellera. 

Pregunta al Govern sobre el paper del Cos d’Agents Rurals amb relació 
als bous salvatges de l’illa dels Bous

311-00421/11

Per acabar el torn aquest de preguntes orals, doncs, passaria la paraula al diputat 
Francisco Domínguez, perquè, bé, li formuli la pregunta sobre el paper del Cos d’Agents 
Rurals amb relació als bous salvatges de l’illa dels Bous.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Bé, jo, només un petit incís, perquè només ha quedat una pregunta de la bateria de 
preguntes sobre aquest tema. Finalment han vingut a aquesta comissió, però, per no 
complicar-nos, no he demanat que s’ampliï l’ordre del dia amb la resta de preguntes, 
però les faré igualment molt ràpidament.

A veure, més que re, ràpidament, és... (Veus de fons.) Eh? (Pausa.) No. El Cos d’Agents 
Rurals està involucrat aquí, suposo, però la gràcia està en quin paper tindrà. O sigui, 
quines instruccions ha rebut per aquest fet? Quines irregularitats o incompliments es 
preveu que hagi de vigilar el Cos d’Agents Rurals? I, bé, una valoració sobre els agents 
rurals del que està passant en aquesta..., no «fauna autòctona», sinó un ramat que s’ha 
quedat ensalvatgit aquí, d’acord?

Llavors, jo el que no entenc és... La pregunta que no es va acceptar és que jo vaig de-
manar a través de quin departament o entitat concreta es realitzarien els treballs de tu-
tela d’aquests animals. No sé si, encara que no estigui formulada la pregunta realment, 
em podries contestar a veure com es gestionaran aquests animals, perquè jo entenc que, 
encara que sigui un espai protegit, és un ramat, és un bestiar, no és una fauna salvatge.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per a respondre, té la paraula la consellera.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Intento respondre lo que estava previst i, lo que no estava previst, a veure com ho 
lliguem.

La qüestió és: aquí hem intentat parlar molt amb totes les parts, eh?, quan es va po-
sar sobre la taula un altre cop urgència sobre aquest tema. I, com bé dieu, és un espai 
protegit on hi ha un ramat però que, també ho heu dit, està ensalvatgit, d’acord? És a dir, 
aquí és on hi ha el desllorigador, una mica, del tema, que no és tan fàcil, de dir fins a 
quin punt es gestiona com bestiar domèstic o fins a quin punt es gestiona com fauna sal-
vatge. I després de parlar-ho i treballar-ho molt amb el territori, l’opció per la qual es va 
decantar més la balança va ser gestionar-ho com fauna salvatge, i, per tant, competència 
del Departament de Territori i Sostenibilitat.
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A partir d’aquí, des del mateix Departament d’Agricultura, sobretot a través del Cos 
d’Agents Rurals, i en funció de les feines que tenen, i per la part que sí que se’ns dema-
na una mica des del Departament d’Agricultura, que és com n’anem fent el seguiment... 
A part de molt seguiment visual i la resta, no hi ha un seguiment veterinari estricte, per-
què són animals ensalvatgits, és a dir, no es poden fer els controls veterinaris com en un 
ramat normal i corrent. Per tant, a partir d’aquests seguiments més visuals i genèrics del 
Cos d’Agents Rurals, i, si es requereix, doncs, d’algun de més tècnic, com evoluciona el 
seu benestar, el seu estat de salut i altres coses, i si en algun moment donat, quan ho di-
guin les autoritats, en aquest cas de biodiversitat o del mateix Departament de Territori 
i Sostenibilitat, han de fer alguna mena d’acció de suport a nivell d’alimentació i altres 
coses, eh? 

Perquè el que sí que vam fer des del Departament d’Agricultura va ser un encàrrec 
al mateix CREAF –el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals– per saber 
la capacitat de pasturatge que hi havia també a la mateixa illa, no?, per veure’n la di-
mensió. I, a partir d’aquí, ells ja ens van dir que caldria regular la població per evitar el 
que va passar..., l’últim cas, eh?, que hi havia sobrepasturatge i això afectava la pròpia 
flora, el propi medi ecològic de la zona protegida, i evidentment la salut i el benestar 
dels animals.

A partir d’aquí, s’aniran fent els controls poblacionals i se n’anirà fent el seguiment. 
Però, ja ho dic, la decisió va ser tractar-ho com fauna salvatge. A partir d’aquí és quan 
l’àmbit competencial deriva cap al Departament de Territori i Sostenibilitat, però els 
agents rurals, en tant que compleixen feines i funcions que depenen, també, i intervenen 
en l’àmbit competencial de TES, doncs, també tindran funcions en això, eh?, de l’evolu-
ció i seguiment, i aquelles accions que se li encomanin i que li corresponguin com a cos.

No sé si hi he contestat prou bé.

La presidenta

Gràcies, consellera. Torna a tenir la paraula el diputat Domínguez.

Francisco Javier Domínguez Serrano

Més que re és saber, encara que ja sé que no ho porta el Departament d’Agricultura 
–i aprofitant-ho, perquè d’aquí a diversos mesos, que torni a poder preguntar sobre aquest 
tema...–, si hi ha algun pla per regular la població, o si es dedicaran recursos de veterinari 
o del que sigui, o d’alimentació, per a aquests animals. I si hi ha algun tipus de control sa-
nitari, ja sé que no com bestiar de consum, però si es fa alguna cosa amb això.

I què hi ha previst per al que queda d’any i per a l’any que ve, si ho saps, i si no, 
doncs, d’aquí a quatre mesos.

La presidenta

Gràcies, diputat. Per a respondre, té la paraula la consellera.

La consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Aquí és on no et puc donar les dades concretes del pla de gestió concret, en aquest 
cos, de fauna salvatge en aquest espai protegit, perquè el pla concret el porten des del 
Departament de Territori. No ho tinc; si ho tingués jo t’ho diria, però no ho tinc.

La presidenta

Molt bé. Doncs, un cop finalitzades les preguntes orals a la consellera, agrair-li de 
nou la seva assistència avui aquí a aquesta comissió.

I si els sembla bé, suspendríem la sessió durant cinc minuts.
Gràcies.

La sessió se suspèn a les quatre de la tarda i quatre minuts i es reprèn a un quart de cinc i 
dos minuts.

La vicepresidenta

Bona tarda, diputats.
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Proposta de resolució sobre la determinació del tipus de llum d’avís 
dels vehicles de les agrupacions de defensa forestal

250-00575/11

Doncs, reprendríem la sessió amb el punt número 6, que és la Proposta de resolució 
sobre la determinació del tipus de llum d’avís dels vehicles de les agrupacions de defen-
sa forestal, presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. Té la paraula el senyor Jean 
Castel.

Jean Castel Sucarrat

Gràcies, presidenta. Bé, estem davant d’una proposta de resolució que volia posar fi 
a una problemàtica que arrosseguen els grups de voluntariat dels ADF. Els vehicles..., 
que, com abans, també, en les preguntes que hem fet a la consellera hem evidenciat que 
aquests vehicles vénen d’una subvenció demanada per una associació que és l’ADF, 
que són ells pròpiament els que compren els vehicles i s’adeqüen a la norma.

Evidentment, entrant en el que és la Direcció General de Trànsit i quan entrem a la 
normativa que comporta les ITV, ens trobem amb faltes de criteris o criteris contrapo-
sats. A on? Extinció d’incendis ens el sectorialitzen en una tipologia i després ens el se-
greguen en un altre apartat, en un altre apartat dintre de la norma. Com que no queda 
clar, el que demanàvem explícitament era instar també la Direcció General de Trànsit i 
el Ministeri de l’Interior que arrangessin i posessin solució a aquest problema que ens 
grinyolava.

Davant –després en parlaré– d’una esmena que va ser presentada pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí, on ens demanava, instant el Govern de la Generalitat, de tre-
ballar per una proposta consensuada amb els ADF, nosaltres no ho veuríem malament 
sempre que fos una esmena d’addició, entenent que –i també ara faré avinent altres co-
ses– el que ens demana l’esmena és una comunicació.

Ara, dit això, el que ens grinyola, i posa en evidència, escolti’m..., el Govern de la 
Generalitat, i vostès com a partit que dóna recolzament al Govern, com haurien de fer 
les coses és adequadament i correctament, no tard i malament. Perquè també cal recor-
dar que és responsabilitat del Govern de la Generalitat i de la conselleria pertinent tenir 
el control sobre els vehicles que vénen donats d’una subvenció i que també són... Fixi’s, 
davant de les preguntes que li fèiem a la consellera, quan parlaven del punt de trobada, 
on el cotxe de l’ADF actua com a emergència en aquell moment, perquè urgentment ha 
d’arribar al punt de trobada, posar-se davant del camió de bombers i portar-lo fins a din-
tre del bosc. O, en altres casos, com ha passat aquest estiu a comarques gironines, on 
el camió es veu aturat per una via i li és impossible comunicar per sota, i és l’ADF qui 
pren i es posa davant del foc, ajudat per les mànegues i pel volum d’aigua que porten els 
cotxes de bombers.

Fixi-s’hi. (L’orador mostra unes quantes fotografies.) Aquestes fotos evidencien 
–aquesta, concretament, és a Font-rubí– que els cotxes d’ADF, en totes les seves mo-
dalitats, estan sortint de les ITV a Catalunya instal·lant llums blaus. Qüestió, també, de 
rigor en base a una normativa europea. També dintre de la normativa estatal trobem que 
hi havia una addicional primera en què en demanava urgentment l’arranjament per in-
corporar-nos a aquesta norma europea.

Sap què passa? A dia d’avui el Govern de la Generalitat l’únic que demostra 
–i el grup que dóna recolzament al Govern de la Generalitat, que són vostès, presen-
tant aquesta esmena– és que són els grans desconeixedors d’una responsabilitat directa 
que haurien de tenir, que és conèixer el que està passant amb les ADF a Catalunya. Què 
ens comporta? Que en aquests moments, per informacions que hem pogut tenir de les 
quatre províncies catalanes a la nostra autonomia, més del 50 per cent –més del 50 per 
cent– dels vehicles ADF porten incorporats els llums blaus. I ara vostès es volen asseu-
re, com diu l’esmena –que li dic que ho trobaria raonable–, amb els ADF per determi-
nar com i de quina manera ha de ser? Quin control han portat, vostès, d’això? Quin con-
trol han portat, quan més del 50 per cent dels vehicles ja porten incorporats uns llums 
blaus i ens trobem només amb problemàtiques puntuals i concretes a cada província?

És a dir, hi ha alguna ITV on l’enginyer, amb tota la potestat que té, aplica la norma 
de la Direcció de Trànsit i la interpreta en un dels apartats. Evidentment, si se n’anés a 
l’altre apartat on engloba i els incorpora, no tindríem el problema. El que demanàvem 
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concretament en aquesta proposta de resolució era instar l’òrgan competencial –l’òrgan 
competencial– que ho arrangés i hi posés una determinació clara, i també en aquella 
addicional que ens porta a caminar envers acoblar-nos a una normativa europea...

Jo sé que hi ha grups parlamentaris en aquesta comissió avui que s’haurien abstin-
gut si vostès haguessin acceptat com a addició l’esmena que ens presentaven. És evident 
que, en no acceptar-nos com a addició l’esmena, vostès el que intenten és bloquejar, 
blindar i no arranjar un problema que existeix. En base a això, els vull dir que..., descon-
trol, arriben tard i malament, falta de responsabilitat des de la conselleria competent.

I entenem que és una proposta de resolució –i amb això acabo, presidenta– en què 
teníem l’oportunitat de posar llum a un problema que es troben... Perquè, posi’s en la 
pell d’aquelles persones que fan de voluntaris, que mantenen els nostres boscos a l’hi-
vern i actuen d’una altra manera a l’estiu; posi’s en aquella pell d’aquestes persones que, 
segons la ITV que els toca, els posen problemes en el moment d’adequar, arranjar i po-
sar uns llums d’emergència que també fan aquestes funcions en els seus vehicles.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, ara, per defensar les esmenes presentades, té la pa-
raula la diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí senyora Montserrat Fornells.

Montserrat Fornells i Solé

Moltes gràcies, senyora presidenta. Miri, la consellera ho ha explicat molt bé en la 
compareixença que ha tingut abans d’aquesta proposta de resolució: les ADF són for-
mades per propietaris forestals i ajuntaments del seu àmbit territorial; són cossos pri-
vats. Com ha dit, hi ha 304 ADF, amb més de deu mil associats, i, a part de reconèixer 
la gran tasca que fan i que són coneixedors del territori, la regulació de les ADF, les 
seves funcions, com a finalitat, són les de vigilància i prevenció dels incendis, i com a 
suport en l’extinció d’incendis forestals en el primer terme, en el primer moment. Tam-
bé donen suport en l’extinció d’incendis, tal com disposa el programa d’Infocat en la 
primera actuació i dins de l’àmbit territorial, a més d’acompanyar el que són els cossos 
d’emergència –Bombers i Mossos d’Esquadra–, com a coneixedors del territori, en els 
camins, ensenyar-los quins són els punts d’aigua, donar-los suport portant-los aigua als 
mateixos camions de bombers que fan l’extinció dels incendis, ajudar-los amb el tema 
de les mànegues. Sí que donen suport, però no són un cos d’emergències, i està molt clar 
i molt diferenciat amb els Bombers i els Mossos d’Esquadra, en aquest cas.

Per això les ADF, com que tenen aquestes altres funcions diferents, s’identifiquen 
amb uns llums d’avís prioritaris, que no són els d’emergències. Per tant, no hi ha cap 
confusió amb la normativa perquè els vehicles dels ADF són vehicles considerats espe-
cials, no prioritaris, que són els casos d’emergències –en aquest cas, Bombers i Mossos 
d’Esquadra.

Pel que fa al tema de les ITV, això correspondria a Indústria, solucionar aquest pro-
blema. Des del departament ja s’està treballant en l’elaboració d’un decret, s’està deba-
tent i treballant per obtenir una proposta consensuada amb les diferents ADF per clari-
ficar quines són les funcions, planificar els recursos materials i quina hauria de ser la 
imatge identificativa. De fet, la nostra esmena, de modificació, anava en aquest sentit, 
no?: abans de demanar una cosa, millor clarificar-nos aquí en aquest sentit.

Per això no acceptem la proposta que ens fa, diputat Castel, d’addició de la nostra 
esmena a les vostres propostes d’acord. I, per tant, en no acceptar la nostra esmena de 
modificació, votarem en contra de la vostra proposta de resolució.

Nosaltres som coneixedors del funcionament de les ADF. De fet, jo sóc alcaldessa, 
pertanyo a l’ADF número 108, del Mig Segre, he participat i he ajudat en multitud d’in-
cendis forestals que lamentablement hi han hagut a la zona on jo visc, i sé perfectament 
les funcions que fa l’ADF, i la gran feina i la gran tasca que fan.

Res més. Dir que votarem en contra de la vostra proposta de resolució.
I moltes gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada. I ara, per posicionar els diferents grups parlamentaris, té, 
pel Grup Parlamentari del Partit dels Socialistes, la paraula el diputat Ordeig.
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Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, presidenta. Bona tarda a totes i a tots. El nostre grup en aquesta proposta 
s’abstindrà, pels motius que defensarem, i és que ens hauria agradat que s’hagués arri-
bat a una transacció, tal com ja s’ha comentat, en la qual es podria haver dit que es par-
laria conjuntament amb les ADF per veure, analitzar quins són els serveis que es donen, 
i els vehicles i la imatge que cal donar, i en base a les conclusions a què s’arribés, donat 
el cas, doncs, evidentment, dirigir-nos a la direcció general per demanar un canvi en la 
nomenclatura que facilités tot això.

En tot cas, com que és un tema en què no hi ha unanimitat, si hi hagués el consens 
unànime que cal que tots puguin anar amb el llum blau i canviar vehicles prioritaris, 
doncs, evidentment, no hi hauria cap problema a demanar-ho directament. Però sí que 
creiem que abans, doncs, cal fer aquesta reflexió, la qual cosa no vol dir que no hi hagi 
realment un tema a resoldre, i que no pot ser que uns cotxes surtin d’una manera, uns 
altres surtin d’una altra, i que, per tant, no posem fil a l’agulla.

Esperem..., és una abstenció que vol dir que ens hi hem de posar, que s’hi ha de po-
sar el departament. 

En tot cas, agrair també al Grup de Ciutadans que ho posi sobre la taula, i per tant 
que intentem –a veure, no molt enllà– trobar-hi una solució definitiva, perquè a tots ens 
han arribat les queixes corresponents.

I només per últim, dir que això també ha d’anar lligat a una reflexió sobre tipus de 
vehicles, equipaments, personal necessari per tal que en la prevenció i extinció d’incen-
dis, doncs, tothom tingui el material i les eines que necessita per, precisament, poder fer 
bé la seva feina.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat. I ara, per posicionar el Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, té la paraula la senyora Hortènsia Grau.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Ens sap molt greu que no s’hagi pogut arribar a un acord per-
què entenem que el que demana la proposta de Ciutadans és raonable, i sembla que es 
respon –bé, és com el joc dels disbarats, no?– amb una altra cosa diferent, perquè el que 
exposava ara la portaveu..., deia: «No, no, estem mirant quines són les funcions que han 
de complir, aclarir-nos...» A veure, aquí, més que de funcions i plans..., les funcions es-
tan clares: les funcions, si entres a la pàgina web del Departament d’Agricultura..., bé, 
a medi natural, o a la Direcció General de Forest, de quin depenen les ADF, està clara. 
La prevenció en tot el tema de polítiques forestals, i ajudar també en l’extinció. I recor-
do que cada any, quan venien els dos consellers –el conseller d’Agricultura i el conseller 
d’Interior– a explicar l’Infocat i a explicar el pla de prevenció, doncs, sempre teníem un 
apartat dedicat a les ADF; bé, en concret, dedicat als pocs diners que els últims anys 
se’ls donaven en subvencions.

Però jo és que crec que aquí el tema, la demanda és molt precisa: aclarir el tema dels 
llums, si s’han de posar de color blau, de color groc, si són vehicles prioritaris, si són 
vehicles d’emergència. Per tant, jo crec que amb..., no ho sé, hauria estat possible poder 
arribar a un acord de resoldre-ho, de dir: «Bé, doncs, es mirarà, realment, d’acord amb 
el consens de les ADF i amb el que digui la normativa, quin tipus de llum cal portar.» 
És que, per no demanar, ni tan sols la proposta demana, perquè podria ser més agosara-
da i demanar que canviïn, que totes les que no porten la il·luminació que han de portar, 
que la posin, que això suposaria una despesa. Però és que ni això, simplement el que 
demana és que s’ordeni. Llavors, no entenem on està el punt de conflicte per no arribar 
a aquest acord.

Per tant, a nosaltres també, com que ens hauria agradat que s’hagués incorporat..., 
bé, que s’hagués arribat a una transacció, a una mena d’acord, de dir: «Bé, doncs, ens hi 
posarem i mirarem a veure quina llum s’ha de portar.» I bé, per tot això exposat, nosal-
tres ens abstindrem, però amb la idea que jo crec que la demanda és molt concreta: no 
parlem ni de funcions de l’ADF ni de quin paper han de jugar dins d’una extinció o dins 
d’una prevenció, sinó què passa amb aquests vehicles, i si han de portar el llum o no 
l’han de portar. I si és així, que se posi, i ja està.
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La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada. I ara, per posicionar el Grup del Partit Popular, té la parau-
la la diputada Marisa Xandri.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, en la línia que han comentat, doncs, els meus companys, jo, 
primer, també, vull agrair al Grup de Ciutadans que hagi posat aquesta qüestió damunt 
de la taula a través d’aquesta proposta de resolució. Però sí que és cert, doncs, que..., bé, 
és evident que hi ha una normativa sobre vehicles prioritaris, tal com es diu en l’expo-
sició de motius, però no sabem exactament si els vehicles dels ADF són d’emergència 
–segons Ciutadans sí, segons Junts pel Sí no–, per tant, hi ha una mica de confusió, no?

Jo crec que seria bo, tenint en compte que em sembla que no prosperarà aquesta PR, 
doncs, que en poguéssim fer una entre tots, i sobretot en benefici, no?, dels ADF.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada. I ara, per posicionar el seu grup, del Grup de la CUP, Can-
didatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, té la paraula el diputat Sergi Saladié.

Sergi Saladié Gil

Bé; moltes gràcies, presidenta. És cert que les ADF han passat per diferents etapes, 
amb diversos moments de llums i d’ombres, en funció del conseller, que històricament 
ha sigut home, que hi ha hagut al departament. Los últims anys, tinc constància que 
més o menys funcionen relativament bé, estan ben dotades, ben equipades. Sempre..., 
mai és massa, no?, i podríem plantejar-mos, doncs, d’equipar-les encara molt més, per-
què la tasca que fan, certament, és molt important, sobretot en los primers moments 
d’un incendi, però sobretot la tasca que puguin fer de prevenció.

Jo vaig secretari quinze anys d’una ADF, de la del meu poble, Vandellòs, i sobretot 
la tasca que tenim encomanada entenc que és més la de prevenció i la primera emergèn-
cia. A partir d’aquí, no som bombers ni ho hem de ser, no?

I és cert que caldria una homogeneïtzació dels criteris amb los equipaments, no 
només dels vehicles, sinó també, doncs, a nivell d’equipaments, a nivell de diferents 
elements que componen los materials que utilitzem les diferents ADF, i entre aquests, 
doncs, hi hauria especificar de manera molt clara aquests vehicles quina naturalesa te-
nen i quin criteri hauríem d’utilitzar quant a la il·luminació que haurien de portar.

Dit això, mos semblaria molt oportú que aquesta moció, doncs, hagués..., lo grup 
que ha proposat aquella esmena, doncs, que hagués acceptat la transacció que se’ls 
oferia per part de Ciutadans per incorporar-ho com a primer punt, perquè entenem que 
el primer..., és a dir, lo primer que hauríem de fer nosaltres com a Parlament és instar el 
Govern que parli amb les ADF, a través del seu Secretariat de Federacions d’ADF, que 
les aglutina una mica i les representa, i decidir, i plantejar tots aquests criteris tècnics. 
I després, en tot cas, si això ara, actualment, penja d’una normativa estatal, doncs, ja ho 
resoldrà aquesta normativa, però sí que el primer pas hauria de ser que el Govern, que 
nosaltres instéssim el Govern que parlés amb les ADF i en lo marc d’un equip de tre-
ball, doncs, poguéssim resoldre aquestes qüestions, que jo crec que també fa falta que 
es resolguin.

Tal com està, tal com estava plantejada i finalment queda aquesta proposta de re-
solució, no hi podem votar a favor, hi votarem en contra perquè..., és a dir, «ponteja» 
les ADF. És a dir, el Govern, que vagi a parlar directament amb Madrid, i que amb les 
ADF no hi hagi –o almenys la proposta de resolució no ho planteja–..., que hi hagi una 
interlocució prèvia i quins són aquests criteris, i si hi ha coses que s’han d’anar a dema-
nar a Madrid, doncs, ja les anirem a demanar, que nosaltres tampoc anem a demanar 
res, ja, no? Però, en qualsevol cas, sí que, acceptar... 

Tal com està redactada aquesta proposta, no hi podem votar a favor. En tot cas, com 
han dit ja altres grups, doncs, animar que, si en lo si d’aquesta comissió, o la que sigui, 
doncs, podem consensuar, potser, un text, de..., amb quins criteris, amb quins calenda-
ris s’haurien de treballar aquestes qüestions estaríem encantats de donar-hi suport.

Gràcies.
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La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat. I ara, per posicionar-se sobre les esmenes, doncs, té la pa-
raula el diputat Castel.

Jean Castel Sucarrat

Moltes gràcies, presidenta. Començaré per un comentari de la mateixa senyora For-
nells. Fixi’s, a vegades el subconscient ens traeix: vostè ha dit «suport d’extinció d’in-
cendis». Evidentment. I sap per què? Per una cosa de sentit comú i que tothom pot vi-
sualitzar en un vehicle, en la pick-up d’ADF: porten una bomba d’aigua, porten uns 
litres d’aigua perquè fan funcions d’extinció d’incendi, en molts de casos. I el concepte, 
i la prioritat..., i el concepte d’«urgència» és quan es desplacen d’urgència, perquè és 
d’urgència, al punt de trobada, i es posen a davant del vehicle de bombers per guiar-los 
en l’incendi.

És evident que vostès han bloquejat poder fer l’addició de la seva esmena. Vostès de-
uen saber els motius que defensen a darrere de l’opacitat, del fet de no voler reconèixer 
la manca de control que han portat i porten en l’aspecte d’ADF. Perquè, aquest grup par-
lamentari, el dia que arribi a tenir la responsabilitat...

La vicepresidenta

Senyor diputat, s’havia de posicionar sobre les esmenes.

Jean Castel Sucarrat

...directa, si... No, no, m’estic posicionant envers l’esmena i del que ha pretès, també, 
el concepte, de com se’ns ha intentat apartar de fer una addició d’aquesta esmena.

Fixi’s vostè –i amb això acabo, presidenta–: diferents grups –ho esmentava al princi-
pi de la meva intervenció– s’haurien posicionat del cantó de donar llum, posar solució, 
cosa que vostès en cap moment han volgut fer.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat.
Doncs, ara, si els sembla, passaríem a la votació.
Vots a favor d’aquesta proposta de resolució?
Quatre.
Vots en contra?
Onze.
Abstencions?
Cinc.
Doncs, queda rebutjada per 4 vots a favor, 11 vots en contra i 5 abstencions.

Proposta de resolució sobre els pagaments als ramaders afectats per 
atacs d’óssos

250-00577/11

Doncs, ara passaríem al punt setè de l’ordre del dia, que és la Proposta de resolució 
sobre els pagaments als ramaders afectats per atacs d’óssos, proposta de resolució pre-
sentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans. I té la paraula el diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. Explico un poco esta PR. Quizás ya, de entrada, tengo que con-
fesar que es muy específica de un tema muy local mío, de mi tierra, que es la Vall 
d’Aran, donde los osos son nuevos compañeros, nuevos compatriotas, nuevos vecinos 
en el territorio, y quizás habría que haberla hecha extensiva en general a toda la fauna 
salvaje, no exclusivamente a los osos. Pero bueno, los osos pueden dar un poco un ejem-
plo de la problemática que nos deriva, ¿no?

Nosotros, personalmente..., y yo como vecino de aquella tierra estoy a favor de los 
osos. Creo que el oso es un elemento enriquecedor del ecosistema, creo que es bienve-
nido en la naturaleza, pero, como todo, vivir no es gratis, tiene unas consecuencias que 
se les está derivando, a fecha de hoy, mayoritariamente a los ganaderos, ¿no? De hecho, 
ellos ya han tenido que cambiar su manera de ganadería: antes era una ganadería ex-
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tensiva, las ovejas las soltaban por la montaña, todas las pasturas para el estiu, y ahora 
no, se tienen que agrupar, tienen que estar con mastines, tienen que estar con pastores. 
O sea, ya, de hecho, pues, a ellos les ha supuesto un inconveniente –llamemos las cosas 
por su nombre.

La Generalitat, lógicamente consciente de que la introducción de un animal que se 
lo come todo podía degenerar, podía derivar en perjuicios para terceras personas, en 
este caso los ganaderos, con buen criterio hizo una orden, la 147/2014, en la cual se re-
cogen, pues, una serie de ítems, de circunstancias en las cuales el ganadero tiene dere-
cho a una indemnización, ¿no?

Reconozco que es complicado, ¿eh?, porque hay una serie de combinaciones: pues, 
si el oso es de la pata de color verde, y si la oveja está preñada o si no está preñada, o si 
tiene un año o si tiene cinco años. Reconozco que son combinaciones de muchos ele-
mentos que casi acaban siendo permutaciones, ¿no?

Yo pondré dos, tres ejemplos, solamente, a modo de ejemplificarlo. No voy a entrar 
en el detalle de uno por uno, porque tampoco tiene sentido, pero para que nos dé un 
poco idea de lo que estamos hablando. Una oveja, por ejemplo, que sea una hembra, que 
tenga cinco años, está en edad de procrear, pues, es..., y pongamos la hipótesis que está 
preñada, tiene dos corderos, y es atacada por un oso. Cuando el ganadero da parte, ¿qué 
hacen? Pues, se remiten a la orden esta, te buscan, y te dicen: «Ah!, pues, mira, es el 
punto 5.b.» El 5.b te dice, pues, que serían 115 euros. Pero los corderos, por ejemplo, los 
pierde. Con 115 euros puede reponer el animal que ha perdido, pero ese animal, hasta 
que vuelva a ser fértil tendrá un lucro cesante de..., depende de la edad, pero unos dos 
años o una cosa así, ¿no?

A mí, repito que ya me parece bien que haya osos, pero lo que no me parece bien 
es que les carguemos a las espaldas de los ganaderos todo el peso de los osos, ¿no? La 
montaña no es el parque de Jellystone con el oso Yogui. La montaña es un ecosistema 
vivo, dinámico, en el cual tenemos que aprender y tenemos necesidad de convivir abso-
lutamente todos.

Pongo otro ejemplo, ¿no? Pues, una misma oveja, esta misma que tiene cinco años, 
tres años, como la de antes, pero esta no estaba preñada, y el oso la ataca pero no la 
mata, pero sí que la deja estéril. Bueno, pues aquí tendríamos que ir al punto 8.b, y nos 
dice que una oveja, pues, son los 115 euros que habíamos convenido antes, pero que 
tendrá derecho a una indemnización del 50 por ciento. O sea, le van a quedar 57 euros. 
Cincuenta y siete euros con una oveja que no es fértil..., una oveja no es una mascota, 
no la va a subir a la montaña para pasearla y para verla y charlar con ella. Es un animal 
inútil. O sea, él ha perdido su fuente de riqueza por 57 euros.

Y podría seguir con cada uno de los epígrafes. No quiere decir que esto esté mal, 
quiere decir que esto hay que evolucionarlo, que esto lo tenemos que corregir, y creo, 
sinceramente, que tenemos que ser generosos. ¿Por qué? Porque ya prou difícil es la 
vida en la montaña y la vida de los ganaderos, tienen muchas dificultades –a la hora de 
comercializar, a la hora de producir, a la hora de transportar– como para tener más difi-
cultades añadidas de esta índole, como la introducción de nuevas especies.

Los ganaderos, aparte de su trabajo, les tenemos que estar agradecidos. Son los jar-
dineros de la montaña, son los que nos cuidan de los que hablábamos antes de las ADF, 
de que limiten los incendios forestales y hacen mucho bien a la naturaleza, ¿no? Tene-
mos que buscar el equilibrio entre el oso –en general lo hago extensivo a todas las espe-
cies introducidas– y el ecosistema, que también hay otro animal que habita en él, que es 
el ser humano, y que también tiene derecho a ganarse la vida, y a vivir con dignidad y a 
poder dormir tranquilo por la noche.

Todos estos supuestos que pongo, luego el trámite administrativo para gestionar..., 
que te busquen en este papel en qué epígrafe te corresponde y por lo tanto con qué 
cuantía te van a indemnizar, todo esto pasa, primero, por presentar un informe del ve-
terinario, por una declaración jurada, por un paseo a las oficinas del Conselh, o del 
DARP, o de la administración local de turno. Por una inspección de los guardas para 
ver si es verdad lo que se dice o no es verdad lo que dice el ganadero. Todo esto, que, 
más a más, tiene un añadido de dificultad, que lo veremos en otra PR que también he-
mos presentado para esta comisión, y es que los voltors empiezan a ser prácticamente 
una plaga porque no tienen comida. Entonces, en el momento en el que una oveja se 
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muere, en un rato no queda absolutamente nada, porque se lo comen todo, los buitres. 
Entonces, en el momento en que llegan los guardas forestales, no pueden hacer ningún 
dictamen de si efectivamente la muerte ha sido ocasionada por el ataque de un oso o ha 
sido una muerte natural o accidental.

Quiero decir que..., digo lo del principio: que no son combinaciones, sino que son 
permutaciones. Generalmente es un tema complicado, pero que creo que lo que tiene 
que regir y es lo que pedimos...

La vicepresidenta

Senyor diputat, hauria d’anar acabant.

Javier Rivas Escamilla

...es que tiene que haber un poquito de generosidad, de manga ancha en este tema, 
porque hay 2 millones de euros para el programa del oso, para el programa Life, y lo 
que tampoco creo que debamos hacer es estar racaneando 50 euros a un ganadero que 
le va la vida en ello.

Gracias, presidenta.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyor diputat. I ara, per defensar les esmenes presentades, té la pa-
raula la diputada de Junts pel Sí Dolors Rovirola.

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres hem fet una esmena, el Grup de Junts pel Sí, que és 
seguir aplicant els barems d’indemnitzacions definits en el Decret 17/2007 i actualitzats 
a l’Ordre 147/2014, de 8 de maig, per compensar els danys i perjudicis causats a l’agri-
cultura i la ramaderia per espècies d’animals protegides de la fauna salvatge, i que es-
tan establerts per sobre el preu de mercat. I, en conseqüència, indemnitzar, entre altres 
compensacions, animals ferits o morts, inclús indirectament, com també les femelles en 
edat reproductora i que quedin impossibilitades per reproduir, tot mantenint també el 
suport, a través de tècnics i agents rurals contractats en el projecte Piroslife, als rama-
ders que han sofert danys en tots els tràmits. Això és la nostra esmena, que l’hem fet i 
en què sembla que no hem arribat a cap acord.

Bé, doncs, ara, jo, per..., en tot cas, explicaré detalladament el perquè d’aquesta es-
mena. Aquests barems, que estan actualitzats el 2014, estan establerts, com he dit abans, 
per sobre del preu de mercat. Per tant, de moment no hi ha intenció des del departament 
de poder redefinir a uns altres barems ara per ara. Quant al segon punt, que es demana-
va ampliar les valoracions per a les indemnitzacions, a més del valor mateix de l’animal 
mort, també s’estableix que si hi ha animals ferits que es puguin curar pel mateix rama-
der, o que hi hagi d’intervenir algun veterinari, es compensarà amb un 10 per cent en el 
cas d’equins i bovins, i amb un 25 per cent en el cas d’oví, cabrum, porcí i aviram, del 
preu establert en el cas de mort.

També tenim que si hi ha danys sobre femelles en l’edat reproductora i que quedin 
impossibilitades per a la reproducció, es compensarà amb un 50 per cent del preu esta-
blert en cas de mort. També, si trobem animals morts, amb danys verificats, per alguna 
de les espècies protegides del decret, però que no es pot assegurar ben bé la causa de la 
mort, també es compensarà amb un 35 per cent del preu establert en el cas de la mort. 
I si hi ha una causa de mort indirecta, com pot ser, per exemple, que en un atac que hi 
hagi algun bestiar que es mori de l’espant, o per la fugida, o per asfíxia, per exemple, la 
compensació serà d’un 75 per cent del preu establert en el cas de mort.

En el tercer punt, que demana facilitar els tràmits i que s’ajudi els ramaders, dir que 
el personal de la Generalitat, a través dels agents rurals i tècnics, i el personal contractat 
per al projecte Piroslife, que són equips de suport a la conservació de l’ós bru i d’altres, 
ja ajuden a aquest suport als ramaders quan li passa alguna cosa al ramat i s’han de de-
manar aquestes indemnitzacions. I els ajuden a fer totes les sol·licituds per a les indem-
nitzacions.

Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquest punt 3, perquè, en tot cas, tot és millora-
ble. A aquest punt 3 sí que hi votarem a favor, i demanem a la presidenta que d’aquest 
punt 3 en fem votació separada.

Gràcies.
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La vicepresidenta

Gràcies, diputada. I ara, per al posicionament dels diferents grups parlamentaris, pel 
Grup del Partit dels Socialistes té la paraula el diputat Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Sí; gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor de la moció, i al mateix temps in-
tentarem incidir en alguns dels aspectes que creiem que potser hi hem trobat a faltar: 1, 
que ja s’ha dit, no centrar-ho només en els óssos, sinó centrar-ho en els danys de la fau-
na salvatge; 2, jo crec que a vegades els criteris són clars però la gestió –la gestió– que 
es fa, doncs, a vegades potser no és tot l’eficient que voldríem. 

Per què ho dic, això? Nosaltres tenim constància, i darrerament i en més d’una oca-
sió, que hi ha hagut danys en els ramats per la fauna salvatge, dels quals hi ha hagut in-
forme dels agents rurals, i que el departament, passen els mesos, no contesten, no es pa-
guen. Per tant, tenim un problema de tramitació dels expedients, eh?, i, per tant, això no 
és un problema de regulació, no és un problema de fer una llei, fer-ne una altra, de revi-
sar criteris, sinó que cadascú faci la seva feina. Per tant, això creiem que és important.

Llavors, un altre aspecte, que jo crec que també cal..., per aixecar una mica el focus. 
Hem de ser conscients, al final, que quan passa algun dany, quan hi ha danys als ra-
mats..., tots apostem per la ramaderia extensiva com un sector més estratègic i més sos-
tenible que altres que la intensiva, especialment a la muntanya, que és on també hi ha 
problemes, no només amb els óssos sinó amb els voltors. Ja hem vist com hi ha hagut 
moltes minves en aquest sentit. I a ningú se li escapa que la renda agrària dels nostres 
pagesos, dels nostres ramaders, no para de caure. Segurament és el sector on més ha 
caigut la renda agrària dels últims anys. I que hi ha, a més a més, un abandonament 
molt important d’explotacions. Llavors, dic, escolta’m, al final plou sobre mullat. I si te-
nim uns expedients sobre la taula, intentem resoldre’ls aviat. Si podem fer una revisió 
de criteris, intentem revisar criteris per ser no restrictius sinó, precisament, intentar mi-
llorar la situació d’aquest sector.

I llavors tinguem també en compte una cosa: quan dic que plou sobre mullat, home, 
fa quatre dies estàvem aquí discutint la retallada de les indemnitzacions compensatòries 
de muntanya, la reducció d’inversions en infraestructures molt vinculades al territori. 
Una regulació moltes vegades adversa per als agricultors, o, per exemple, en temes im-
positius, el cànon de l’aigua. Veurem a veure què passa amb la tramitació dels pressu-
postos i de posar més impostos, per tant, de dir, escolta, una regulació, unes retallades o 
unes polítiques públiques que realment, números a la mà, fan que el sector de la rama-
deria i l’agricultura ho estigui passant molt i molt malament.

Per tant, allò de dir, home, si ho podem fer, fem-ho, i fem-ho ràpid, però, en tot cas, 
jo..., el que sí que voldríem posar sobre la taula és que tenim un problema. Tenim un 
problema que no està resolt, i jo crec que tots vostès, els d’aquí, sobretot els de territori, 
són perfectament conscients que hi ha alguns desajustos importants i que els ramaders, 
sobretot de determinades comarques, doncs, amb això no estan contents. No tornaré a 
reclamar el tema de la llei de caça d’una vegada. Per tant, que ens posem d’acord d’una 
vegada, a veure si fem o no fem una llei de caça, si volem tenir un model propi de caça 
a casa nostra.

Per tant, nosaltres votarem a favor dels tres punts, eh? I no sé si s’aprovarà o no 
s’aprovarà, però, en tot cas, instem el Govern que, passi el que passi, si us plau, agilit-
zem les tramitacions dels expedients pendents.

Gràcies, presidenta.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat. I ara, per al seu posicionament, doncs, té la paraula la dipu-
tada Hortènsia Grau, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

Hortènsia Grau Juan

Gràcies, presidenta. Bé, són els atacs dels óssos, o dels voltors, o de tota la fauna 
salvatge que està a l’annex 1 de l’ordre. De fet, nosaltres creiem que el problema no està 
tant en els barems. Vull dir, potser en el barem es podria retocar alguna cosa, es podria 
incloure alguna cosa més, perquè l’ordre ja és molt extensa, ja hi ha molta casuística, i 
a més, com deia la diputada Rovirola, no?, en els annexos del final, encara que no sigui 
un atac directe, es pot imputar, si és per causa..., vull dir, jo crec que l’ordre ja està bé. 



DSPC C 272
29 de novembre de 2016

Sessió 7 de la CARPA 26

Vull dir, per tant, no crec que sigui tant redefinir –bé, es pot revisar perquè segur que hi 
ha algun cas que en pot quedar fora–, però jo crec que tot el problema, o almenys cada 
vegada que han vingut aquí representants dels ramaders de muntanya, sempre el proble-
ma és el mateix: és la tramitació, no? Ells veuen que la mateixa problemàtica que tenen 
els ramaders francesos de l’altre costat de la muntanya, que també pateixen atacs d’ós-
sos, o..., el tràmit és molt senzill, el tràmit és ràpid i senzill, i el cobrament es fa ràpida-
ment. Jo crec que aquest és el problema, que no tenim el mecanisme..., i això també ho 
han explicitat aquí a vegades els agents rurals: ells, també, ja voldrien facilitar el tràmit, 
però pel que sigui, per com ho tenim muntat, o perquè està molt burocratitzat, es fa molt 
difícil, des que es denuncia aquest atac i es verifica, fins que el ramader el cobra.

Per tant, potser en aquest sentit és en el que caldria revisar –revisar– el decret. No 
tant el dels barems o a apujar..., perquè jo crec que els preus estan, com deia la diputa-
da, a nivell.

Per això nosaltres estàvem dubtant entre..., al punt 3 teníem clar que hi votaríem que 
sí, i en els punts 1 i 2 en principi ens pensàvem abstenir, el que passa és que el votarem 
perquè creiem que aquest tema ha sortit en aquesta comissió moltes vegades, i sí que és 
important que es posin mans a l’obra per acabar de resoldre aquesta qüestió. I perquè, a 
més, pensem que, si s’escolta el punt de vista dels agents rurals, no és tan difícil, perquè 
aquí a vegades ells han proposat solucions de com fer-ho més fàcil. Per tant, segur que 
si es fa una..., amb agents rurals i amb els implicats, i, a més, havent-hi diners, com hi 
han, del PDR, i havent-hi diners, com hi ha, del programa –deia que hi ha 2 milions, del 
Piroslife.

Nosaltres, en aquest sentit, per veure si això ajuda a resoldre-ho, votarem ara a favor 
dels tres punts.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputada. I ara per posicionar el seu grup, té la paraula la diputada 
Marisa Xandri, del Partit Popular.

Marisa Xandri Pujol

Gràcies, presidenta. Bé, és evident que l’atac de la fauna salvatge, no?, sobre la ra-
maderia extensiva és una de les qüestions que ha sortit en aquesta comissió en diverses 
ocasions, i també s’han pres, doncs, diferents resolucions en el Ple. Per tant, nosaltres 
votarem a favor, en coherència amb el que hem anat fent, i amb l’objectiu que serveixi 
per afavorir els ramaders i, en aquest cas, els ramaders de muntanya.

Sí que vull fer especial menció del punt número 3 –ja s’ha mencionat–, que fa refe-
rència a la tramitació, a tots els tràmits que s’han de fer a l’Administració, que jo crec 
que aquí sí que el Govern s’ha de posar les piles de forma immediata.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, diputada. I ara, per posicionar el seu grup, el diputat Sergi Saladié, de la 
CUP - Crida Constituent.

Sergi Saladié Gil

Gràcies, presidenta. Nosaltres votarem a favor del conjunt de la proposta de resolu-
ció, bàsicament perquè sempre potser mos omplim tots molt la boca del reconeixement 
a la tasca de la ramaderia extensiva, el paper que fan en la gestió i conservació del pai-
satge, sobretot a la zona del Prepirineu, i especialment a l’Alt Pirineu, i és un sector, i és 
un subsector que l’hauríem de portar entre cotons, l’hauríem de cuidar moltíssim més 
del que el cuidem, perquè en queden pocs i poques, i en molts casos, entre retallades per 
aquí i atacs de fauna salvatge per allà, doncs, comencen a estar una miqueta al límit de 
la superviviència.

En lo cas dels atacs dels óssos, com que és una política pública, que en un determi-
nat moment, doncs, se decidix impulsar, en aquest cas, doncs, l’extensió de la varietat 
de fauna del Pirineu introduint aquesta varietat, aquesta espècie, no pot ser que els cos-
tos d’aquesta implantació recaiguin sobre un sector i un subsector, com és lo ramader, 
extensiu i en molts casos ecològic, que prou precari està des de fa molt temps.

En tot cas, quan parlem de les ajudes que estan rebent, a qualsevol de nosaltres, 
doncs, mos poden semblar més o mos poden semblar menys, però si ho analitzem des 
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del punt de vista de l’impacte pressupostari que això té, és irrisori, n’és una part molt 
petita. Per tant encara pensem que hi ha marge per a millorar aquestes ajudes, perquè, 
hi insistim, és un sector i un subsector que ho està passant especialment malament.

Per tant, los dos primers punts, que fan referència a la redefinició i a l’actualització, 
doncs, d’uns barems, d’uns criteris, pensem que són molt positius, encara que l’última 
ordre, doncs, sigui del 2014: ja hauran passat, entre que es pugui aplicar o no –que això 
és una de les altres coses: que hem d’anar fent sempre seguiment de l’acció del Govern, 
si fa resposta o no a les instàncies que des d’aquí li llancem–, s’aplicarà el 2017, per tant, 
hauran passat tres anys i escaig, i a més és molt interessant que hi hagi una avaluació 
contínua de l’impacte de les polítiques públiques. És a dir, no podem dir: «Mira, el 2014 
ho vam fer, ja està ben fet i ja no cal que ho fem més», no. Perquè, a més a més, estem 
parlant de fauna viva, i la fauna viva com a tal, i com qualsevol ecosistema, és dinàmic. 
I, per tant, doncs, amb los anys podem anar veient diferents comportaments d’aquesta 
fauna, podem anar veient diferents comportaments dels ramats, podem anar actualitzant 
tots aquests barems de preus, tots aquests criteris. Per tant, no és dolent que hi hagi una 
redefinició i un estudi, conjuntament, de la Generalitat amb lo sector directament afectat, 
amb los agents rurals, etcètera, per anar actualitzant en continu. És que no ho hauríem de 
manar amb una instància en seu parlamentària, sinó que hauria de ser un sistema d’au-
toavaluació de les polítiques públiques, que contínuament estiguéssim implementant-les. 
Com que no ho tenim, perquè és una de les coses que mos fallen amb aquest sistema, que 
és l’avaluació de les polítiques públiques, doncs, bé, instarem que això es faci.

I, com s’ha comentat per part de tots los grups, la simplificació dels tràmits, no? Lo 
que no pot ser és que després d’un atac, doncs, passin encara un calvari més, més enllà 
del mateix drama que significa per a un pastor o pastora que se li mati o se li mori una 
bèstia, que encara estigui, doncs, passant tot un calvari administratiu per tal que això se 
li faci efectiu. A la part nord, al sud de l’Estat francès, això està molt més agilitzat i no 
hi ha tanta problemàtica ni tanta animadversió cap a una qüestió que, entenem que, si es 
fa bé, podria ser perfectament compatible.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat. I ara, per al posicionament de les esmenes, té la paraula el 
diputat Javier Rivas.

Javier Rivas Escamilla

Gràcies, presidenta. No, només comentar a la diputada Rovirola que el que ha fet és 
llegir-nos l’Ordre 147/2014, que ja hem comentat que té moltes coses que estan molt bé. 
Però jo he posat, només, així..., he triat dos exemples d’escenaris que no contemplava 
la mateixa ordre. Per això el que demanàvem era que això s’actualitzi, i que això es mi-
llori, i que això se faça amb criteris de generositat amb la gent que ho està passant real-
ment molt malament, i que els necessitem.

Gràcies.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, diputat. Doncs, ara... (Maria Dolors Rovirola i Coromí demana per 
parlar.) Senyora Rovirola?

Maria Dolors Rovirola i Coromí

Gràcies. Uns segons. Només, en tot cas, dir al diputat Rivas que jo li he demanat si 
podíem fer una transacció en el sentit del que ha dit ara ell; en tot cas, de revisar... Però 
m’ha dit que no; o sigui, que jo li he ofert de fer una transacció però no ha volgut. Però, 
és igual, deixem-ho així.

(Javier Rivas Escamilla demana per parlar.)

La vicepresidenta

Diputat Rivas?

Javier Rivas Escamilla

Sí, sí, té tota la raó, que m’ha ofert una transacció. Però la transacció el que deia 
és que es continués mantenint aquest document, i la PR el que proposava era millorar 
aquest document.
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Aleshores, és una transacció que no podem acceptar. Ja li ho hem explicat: per 
aquest motiu, no?, perquè és que si no la PR no té cap sentit; si diem que això ja està bé, 
la PR sobra.

Gràcies.

La vicepresidenta

Doncs, passaríem ara a la votació. Havien demanat votació separada... Podem votar 
conjuntament els punts 1 i 2, i després el 3? (Pausa.) Doncs, molt bé.

Votaríem primer els punts 1 i 2.
Vots a favor de la proposta de resolució?
Deu vots.
Vots en contra?
Deu.
Abstencions?
Zero.
Que és un empat de vots, però amb la revisió dels vots ponderats, doncs, la proposta 

de resolució quedaria aprovada: 67 vots a favor, 62 en contra.
Ara passaríem a la votació del punt número 3.
Vots a favor del punt?
S’aprovaria per unanimitat.
(Pausa llarga.)

La presidenta

Bé, continuem la sessió.

Sol·licituds de compareixença acumulades sobre la problemàtica del 
caragol poma

356-00380/11, 356-00398/11 i 356-00399/11

Ara sotmetrem a votació les diferents sol·licituds de compareixença presentades pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Concretament són els punts 8, 10 i 11 –8, 10 i 11.

Vots a favor?
Per unanimitat, queden aprovades les compareixences.

Sol·licituds de compareixença acumulades sobre les accions de lluita i 
eradicació del caragol poma 

356-00385/11 i 356-00402/11 

I, d’una altra banda, hi ha sol·licituds de compareixença del Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Concretament, els punts 9, 12 i 13 –9, 12 i 13. (Veus de fons.) Ai, perdona: 
12 i 13 –12 i 13.

Vots a favor?
Per unanimitat.

Sol·licitud de compareixença dels responsables del projecte del Parc de 
les Olors a Catalunya perquè informin dels reptes i el desenvolupament 
del projecte

356-00416/11

I, finalment, el punt novè, que és una sol·licitud de compareixença del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot.

Vots a favor?
Per unanimitat, també s’aprova.
Per tant, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les cinc de la tarda i quatre minuts.
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