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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PPC SOBRE EL CONTROL DE PLAGUES ALS 

CONREUS 

 

1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’eradicar i contenir la  propagació 

del cargol poma, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Intensificar els mecanismes de control de la plaga acordats en el marc de 

la Comissió de Seguiment del cargol poma al Delta de l'Ebre liderant les 

actuacions pròpies i fent el seguiment de les que correspongui dur a terme 

als altres agents implicats, per tal de garantir que s'apliquin els millors 

criteris tècnics en temps i forma. 

(S’accepten les esmenes núm.1 del GP JS i núm.1 del GP Cs) 

Aprovat: Unanimitat (128 vots a favor) 

 

b) Reforçar la comunicació permanent amb totes les administracions per tal 

de millorar el control de la plaga en l'àmbit del riu Ebre i especialment 

coordinar les actuacions amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre amb 

l'objectiu d'evitar la propagació del cargol poma a d'altres zones de 

Catalunya i de la resta de l'Estat. En aquest sentit, es sol·licita al Govern de 

l’Estat clarificar les competències de les administracions al riu Ebre. 

(Transacció amb les esmenes núm.2 del GP JS i núm.3 del GP Cs) 

Aprovat: 120 vots a favor (JxSí, Cs, PSC, CSQP, PPC i no adscrit) i 8 

abstencions (CUP) 

 

c) Continuar impulsant les campanyes de sensibilització en el territori, i 

augmentar quan calgui la difusió de fulls i panells informatius, Jornades 

informatives i publicitat als mitjans de comunicació de les Terres de l'Ebre, 

on s'expliquin els riscos d'aquesta espècie depredadora als ebrencs i 

visitants de la zona; com també seguir fent Jornades de formació als 

professionals agraris. 

(Transacció amb les esmenes núm.3 del GP JS i núm.4 del GP Cs) 

d) Garantir que els tractaments i productes utilitzats per eradicar el cargol 

poma no generen problemes, o els mínims possibles, preservant tota la 

biodiversitat del Delta de l’Ebre, així com la producció agrícola, ramadera i 

aqüícola, incloent als productors de mol·luscos del Delta. 

(Transacció amb l’esmena núm.1 del GP SOC) 

Aprovats: Unanimitat (128 vots a favor) 
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e) Seguir invertint en recerca, desenvolupament i innovació, a través dels 

centres universitaris i de recerca públics, per cercar un tractament el més 

eficaç possible i amb els mínims efectes adversos pel medi ambient i pels 

productors del territori. 

(S’accepta l’esmena núm.2 del GP SOC) 

Aprovat: 104 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP, PPC, CUP i no adscrit) i 

24 abstencions (Cs) 

f) Coordinar amb la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i els agents 

implicats les actuacions de lluita contra la recent contaminació per cargol 

poma a Miravet, amb l'objectiu d'evitar que les postes puguin escampar-se. 

(Transacció amb l’esmena núm.1 del GP CSP) 

 

2. El Parlament de Catalunya, en relació al finançament de les actuacions 

necessàries per a eradicar la plaga del cargol poma, insta el Govern de la 

Generalitat a:  

a) Informar als beneficiaris, abans d'acabar l'estiu de 2017, de les 

resolucions de concessió dels ajuts en forma de subvenció de l'Ordre 

d'ajudes per als agricultors per la compra de productes a base de saponines 

efectuada entre l'I de juny de 2015 i el 31 de maig 2016, i efectuar el seu 

pagament amb caràcter d’urgència com a màxim abans de finalitzar l’any. 

(Transacció amb l’esmena núm.4 del GP JS) 

b) Mantenir el compromís de finançament i millorar-ho, quan la situació ho 

requereixi per urgència, per a les actuacions de lluita contra el cargol poma 

als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2018 en el marc de 

la mesura de cooperació del Programa de Desenvolupament Rural 2014-

2020 i seguir treballant per aconseguir el màxim de cofinançament possible 

i assegurant la màxima eficiència i transparència en l'ús dels recursos 

públics i la seva justificació. 

(Transacció amb l’esmena núm.5 del GP JS i núm.7 del GP Cs) 

Aprovats: Unanimitat (128 vots a favor) 

 

c) Millorar la compensació als principals perjudicats per l'aplicació de 

mesures de control de la plaga, agricultors i comunitats de regants, sense 

descartar altres col·lectius potencialment perjudicats com ara els 

productors de mol·luscs de les badies. 

(S’accepta l’esmena núm.6 del GP Cs) 
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Rebutjat: 53 vots a favor (Cs, PSC, PPC i 1 de JxSí), 59 en contra 

(JxSí i no adscrit) i 16 abstencions (CSQP i CUP) 

 

3. El Parlament de Catalunya, per a millorar la transparència en la gestió, insta el 

Govern de la Generalitat a: 

a) Informar al Parlament de Catalunya, a l'acabament de la collita d'arròs 

2017, les conclusions de l'estudi sobre els efectes de la salinització en els 

cultius d'arròs, al sòl i a les infraestructures, en base a les dades recollides 

fins a la data que han estat valorades pel Grup d'Experts sobre els efectes 

dels tractaments amb aigua de mar per a l'eradicació del cargol poma al 

delta de l'Ebre. 

(Transacció amb l’esmena núm.7 del GP JS) 

b) Informar al Parlament, a l'acabament de la collita d'arròs, de les 

conclusions de l’Informe elaborat pel Grup d’Experts -i presentat a Amposta 

el passat 30 de maig- sobre els efectes dels tractaments amb aigua de mar. 

Així mateix, informar de qui va encarregar l’estudi, sota quins criteris es va 

escollir els experts, qui l’ha supervisat, el cost del mateix i qui l’ha 

sufragat. 

(Transacció amb l’esmena núm.7 del GP JS) 

c) Informar al Parlament, en el termini màxim d'un mes des de l'aprovació 

de la present resolució, tenint en compte els estudis existents amb relació a 

les badies del Fangar i dels Alfacs, de les mesures que es poden dur a 

terme per a mantenir la qualitat de l'aigua de les badies i assegurar així la 

viabilitat dels vivers de musclos, ostres i cloïsses i conservar-ne la 

biodiversitat. 

(S’accepta l’esmena núm.8 del GP Cs) 

 

Aprovats: Unanimitat (128 vots a favor) 

 

 

 


