
CARPA 
Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca,  
Alimentació i Món Rural  
Parlament de Catalunya 

Sessió 2. Dimarts, 27 de juliol de 2021. XIII-XIV legislatura 

DOSSIER 

 

ORDRE DEL DIA 

1. Sol·licitud de compareixença de la directora general d'Agricultura i Rama-
deria davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món 
Rural perquè informi sobre el nou decret d'ordenació ramadera. Tram. 356-
00091/13 Rosa Maria Ibarra Ollé, del Grup Parlamentari Socialistes i Units 
per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

2. Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'associació de propie-
taris de la zona d'especial protecció per als ocells Secans de Balaguer davant 
la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Món Rural perquè 
informi sobre qüestions relacionades amb la zona de reg del canal Algerri-
Balaguer i la zona d'especial protecció per als ocells de Balaguer. Tram. 356-
00093/13 Rosa Maria Ibarra Ollé, juntament amb dos altres diputats del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud 
de compareixença. 

3. Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació d'Iniciati-
ves Rurals de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural perquè informi de les seves tasques amb relació a 
l'Agenda rural de Catalunya. Tram. 356-00109/13 Grup Parlamentari d'Es-
querra Republicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'En Comú 
Podem, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

4. Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació de Micro-
pobles de Catalunya davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, 
Alimentació i Món Rural perquè informi de les seves tasques amb relació a 
l'Agenda rural de Catalunya. Tram. 356-00110/13 Grup Parlamentari d'Es-
querra Republicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup 
Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura 
d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'En Comú 
Podem, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 
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5. Sol·licitud de compareixença d'una representació del Consell Assessor per 
al Desenvolupament Sostenible davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Món Rural perquè informi de les seves tasques amb 
relació a l'Agenda rural de Catalunya. Tram. 356-00111/13 Grup Parlamenta-
ri d'Esquerra Republicana, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candida-
tura d'Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'En 
Comú Podem, Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup Mixt. Debat i votació de 
la sol·licitud de compareixença. 

6. Sol·licitud de compareixença d'una representació de l'Associació Catalana 
de Municipis davant la Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació 
i Món Rural perquè informi de les seves tasques amb relació a l'Agenda rural 
de Catalunya. Tram. 356-00112/13 Grup Parlamentari d'Esquerra Republica-
na, Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Grup Parlamentari de 
Junts per Catalunya, Grup Parlamentari de la Candidatura d'Unitat Popular - 
Un Nou Cicle per Guanyar, Grup Parlamentari d'En Comú Podem, Grup Parla-
mentari de Ciutadans, Grup Mixt. Debat i votació de la sol·licitud de compa-
reixença. 

7. Proposta de resolució sobre les malalties de la fusta de la vinya. Tram. 
250-00035/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i 
votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 24, 35; esmenes: BOPC 89, 13). 

8. Proposta de resolució sobre la determinació del cost de producció dels 
productes dels diferents sectors i zones agràries. Tram. 250-00036/13 Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 24, 36; esme-
nes: BOPC 89, 14). 

9. Proposta de resolució sobre la campanya de la fruita. Tram. 250-00051/13 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la Pro-
posta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 30, 
25; esmenes: BOPC 89, 15). 

10. Proposta de resolució sobre el reinici del tràmit per a la recol·lecció del 
llentiscle. Tram. 250-00060/13 Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presen-
tades (text presentat: BOPC 30, 36; esmenes: BOPC 89, 15). 

11. Proposta de resolució sobre l'impuls d'un pacte contra la crisi de preus 
del sector agroalimentari. Tram. 250-00063/13 Grup Parlamentari Socialistes 
i Units per Avançar. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les es-
menes presentades (text presentat: BOPC 30, 39; esmenes: BOPC 89, 16). 
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Punt 7 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre les malalties de la fusta de la 
vinya 

250-00035/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1087 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre les malalties de la fusta de la vinya, per tal que sigui substan-
ciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

Els darrers anys s'ha produït una afectació molt important en plantacions de 
vinya en tot el que fa referència a les malalties de la fusta, molt més impor-
tant en plantacions joves i que, segons diferents informacions, podria ser 
degut a material varietal que ve en mal estat dels vivers. 

És ben evident que en diferents comarques del sud de Catalunya aquesta 
afectació ha estat més important i és un veritable problema. Les conseqüèn-
cies han estat dramàtiques, en molts casos amb afectacions que han fet ne-
cessària l'arrencada de les parcel·les als pocs anys de la seva plantació. 

Un problema que ha produït una important pèrdua de renda a molts professi-
onals agraris i que, a més, ha fet necessària una nova despesa a l'haver d'ar-
rencar i plantar de nou, amb tot el cost que això suposa, afegint la incertesa 
que porta implícita una nova plantació que no sap si tornarà o no a estar in-
fectada. 

Les garanties per al pagès de que el material vegetal que s'aporta per una 
plantació de vinya estigui lliure d'aquests fongs que produeixen les diferents 
malalties de la fusta són absolutament nul·les. A més, les certificacions que 
aporten els vivers no garanteixen en cap cas que estiguin lliures d'aquestes 
infeccions. 

És conegut pel sector vinícola que el Departament d'Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació i l'Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries 
han fet un seguiment d'aquest problema, però no amb el detall suficient, i 
que els estudis que s'han fet han determinat clarament la presència de la 
malaltia en aquestes plantes joves, però no han determinat la procedència de 
la infecció, fet que deixa del tot indefens al viticultor. 

Aquest problema deixa molt clar i evident que és necessari augmentar els 
controls als vivers, així com també i especialment a les plantes que arriben 
d'altres zones de l'Estat o d'altres països, al temps que seria desitjable que el 
Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i l'Institut de 
Recerca i Tecnologies Agroalimentàries donessin el suport necessari als 
pagesos a l'hora de garantir amb certificacions públiques que les plantes per 
les noves plantacions estiguin lliures d'aquestes malalties. 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Elaborar un informe de les zones i hectàrees d'afectació, determinant on 
s'han hagut d'arrencar i replantar plantacions pel problema de les malalties 
de la fusta de la vinya. 

2. Elaborar un informe detallat de la situació sanitària de cada un dels vivers 
catalans referent al grau de control i de prevenció d'aquestes malalties de la 
fusta. 

3. Estudiar la possibilitat de demanar més controls a les plantes de vinya que 
arribin de vivers de fora de Catalunya amb l'objectiu de garantir, en la mesu-
ra del possible, que estan lliures d'aquestes malalties, i, si escau, implemen-
tar les mesures adients per aquest controls. 

4. Estudiar la viabilitat de fer obligatòria la Termoteràpia amb aigua calenta 
(TAC) al material vegetal de propagació. 

5. Donar suport als pagesos afectats els darrers 5 anys que hagin hagut d'ar-
rencar parcel·les joves com a conseqüència d'aquesta afectació per malalties 
de la fusta, implementant un ajut per hectàrea afectada i arrencada. 

Palau del Parlament, 7 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Joaquim Paladella Curto, diputat, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9551 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 21.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9551) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
D'addició a l'apartat 1 

1. Elaborar un informe de les zones i hectàrees d'afectació a la zona vitícola 
de Batea, determinant on s'han hagut d'arrencar i replantar plantacions pel 
problema de les malalties de la fusta de la vinya. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De supressió a l'apartat 2 

2. Elaborar un informe detallat de la situació sanitària de cada un dels vivers 
catalans referent al grau de control i de prevenció d'aquestes malalties de la 
fusta. 
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Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (3) 
De modificació de l'article 3 

3. Estudiar la possibilitat de demanar al Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación una regulació que obligui a més controls als planters de vinya 
de tot l'Estat amb l'objectiu de garantir, en la mesura del possible, que estan 
lliures d'aquestes malalties, i, si escau, implementar les mesures adients per 
aquests controls. 

Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (4) 
De supressió i addició a l'article 4 

4. Estudiar la viabilitat de fer obligatòria i incentivar la Termoteràpia amb 
aigua calenta (TAC) al material vegetal de propagació de vinya. 

Esmena 5 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (5) 
De supressió a l'article 5 

5. Donar suport als pagesos afectats els darrers 5 anys que hagin hagut d'ar-
rencar parcel·les joves com a conseqüència d'aquesta afectació per malalties 
de la fusta, implementant un ajut per hectàrea afectada i arrencada. 
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Punt 8 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la determinació del cost de pro-
ducció dels productes dels diferents sectors i zones agràries 

250-00036/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1088 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.04.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup 
Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la determinació detallada dels preus de cost de producció 
dels productes dels diferents sectors i zones agràries de Catalunya, per tal 
que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El Decret 152/2009, de 6 d'octubre, de creació de l'Observatori Agroalimen-
tari de Preus dins del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural, 
va crear i assignar a aquest Observatori, entre d'altres, aquestes funcions:  

– Realitzar un seguiment sistemàtic dels preus més importants al llarg de la 
formació i de la seva cadena de valors. 

– Establir un banc de dades, obert i accessible de manera universal, sobre els 
preus del sector agrari. 

– Analitzar l'estructura i els factors relacionats amb la formació de preus i 
marges dels productes alimentaris en les diferents posicions comercials o 
esglaons de la cadena i en els diferents períodes temporals. 

– Realitzar els estudis oportuns per a la comprensió de les dinàmiques dels 
factors que contribueixen a la formació dels preus dels aliments. 

– Afavorir el diàleg i la comunicació entre els sectors productor, transforma-
dor, distribuïdor i consumidor, i amb les administracions públiques. 

– Increment de la comunicació entre el sector alimentari i el conjunt de la 
societat en els termes relacionats amb els preus agraris. 

Els darrers anys hem pogut veure com la inestabilitat de preus ha afectat als 
productes de la pràctica totalitat dels diferents sector agraris, essent molt 
perjudicat el sector productiu. 

Aquesta incertesa i volatilitat dels preus ha generat molt malestar i descon-
tent al camp, fet que va fer necessari que les administracions implicades 
prenguessin algunes mesures per tal de protegir aquest sector primari. Fruit 
d'aquest debat apareix la necessitat de poder determinar «el preu de cost de 
producció» així com la conveniència d'establir normes que facin possible 
que no es realitzin operacions de compra de productes per sota de preu de 
cost de producció. 

És en aquest context que l'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya 
hauria d'ampliar les seves funcions, per tal d'adequar els seus estudis a les 
necessitats dels sectors agraris. També per fer possible una determinació més 
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clara i transparent d'aquest preu de cost de producció per cada un dels sectors 
i, de forma detallada, per les diferents zones agràries de Catalunya. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar i definir, dins les funci-
ons de l'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya, una funció espe-
cífica i concreta que faci possible la determinació detallada dels preus de 
cost de producció dels productes dels diferents sectors i zones agràries del 
camp català. 

Palau del Parlament, 7 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Joaquim Paladella Curto, diputat, GP PSC-
Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9552 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 21.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9552) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació de l'apartat 1 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar, dins les funcions de 
l'Observatori Agroalimentari de Preus de Catalunya, la informació dels 
preus de cost de producció dels productes dels diferents sectors agraris, 
sempre que les disponibilitats pressupostàries i de personal ho permetin. 

Així mateix, insta al Govern a reclamar al Ministeri que acceleri l'actualit-
zació dels estudis de formació de preus i cadenes de valor dels aliments per 
donar compliment a la modificació de la llei de la cadena alimentària (Llei 
12/2013, de 2 d'agost). 
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Punt 9 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre la campanya de la fruita 

250-00051/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1560 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Òscar Ordeig i 
Molist, diputat, Judit Alcalá González, diputada, Sílvia Romero Galera, di-
putada, Joaquim Paladella Curto, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i 
Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la cam-
panya de la fruita, per tal que sigui substanciada davant la comissió corres-
ponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

El sector agroalimentari i l'entorn rural en el qual es desenvolupa, és estratè-
gic i de vital importància per a Catalunya i, en particular, per a les comar-
ques de Lleida, Pirineu i Aran, sent la primera regió europea en indústria 
alimentària, impulsada des d'un sector agrari potent i modern. A Catalunya 
es dediquen a la producció de fruita dolça al voltant de 46.000 hectàrees. Les 
principals plantacions són de poma, pera, préssec i nectarina, que suposen el 
87% del total d'hectàrees. Aquestes plantacions es concentren principalment 
a les comarques del Segrià, Pla d'Urgell, l'Urgell, les Garrigues i la Noguera. 
En aquestes comarques es produeixen al voltant del 85% de l'aproximada-
ment el milió de tones que arriba la producció total de Catalunya. Aquestes 
xifres suposen que aquestes comarques produeixen al voltant del 50% de la 
poma i pera, i més del 25% del préssec i nectarina, de la producció total es-
panyola,  sent l'àrea més important de fruita dolça de Espanya, amb una de-
cidida vocació exportadora. Segons dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca 
i Alimentació, Espanya és el primer exportador de la UE. 

Per recollir tal quantitat de fruita, en un període concret, es necessiten molts 
treballadors i treballadores. Aquestes comarques són les que tenen el flux 
més gran de persones temporeres concentrant-se, majoritàriament, durant els 
mesos d'abril a octubre. Aquesta arribada massiva de temporers i temporeres 
correspon, doncs, a la important necessitat de mà d'obra en la temporada de 
recollida de la fruita dolça i de pinyol. 

Aquesta realitat evidencia que, amb l'arribada de centenars de persones en 
cerca de feina i les mesures sanitàries que cal complir per la pandèmia origi-
nada per la covid-19, fa que tinguem un repte que cal afrontar, donant res-
posta a garantir l'ocupació de qualitat, l'allotjament digne i l'accés als serveis 
higiènics bàsics, tot evitant la indigna pernoctació als carrers. 

Cal entendre que una part molt important de la problemàtica de la campanya 
de la fruita no és laboral sinó social, ja que hi ha moltes persones vulnerables 
que arriben a les comarques de Lleida que no troben feina per no complir les 
condicions per poder treballar degut a la seva situació administrativa. 
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Per totes aquestes persones cal oferir una solució que dignifiqui la situació 
dels i  les treballadores agràries, gestionant la seva ubicació i la seva estada, 
treballant  i acordant-ho de manera integral. 

Aquest fet requereix ser afrontat de manera responsable i justa, amb rigor, 
amb respecte, amb profunditat i amb coneixement del territori i de la seva 
gent. Però, cal dir-ho, de moment, no ha hagut quasi canvis a les polítiques 
d'acollida respecte l'any passat, que va ser molt conflictiu, donant una pèssi-
ma imatge del territori. 

Els ajuntaments han d'assumir el lideratge en la coordinació entre els dife-
rents agents implicats en aquest àmbit, però és necessari fer-ho de manera 
transversal i amb recursos econòmics per part de la Generalitat, la diputació i 
els consells comarcals. 

Estem a finals d'abril i els dubtes i la por queda latent en el territori pensant 
en que la situació viscuda l'any passat pot repetir-se en qualsevol moment, 
patint un confinament perimetral sense sentit en el nostre territori decidit per 
Barcelona. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Defensar el sector agroalimentari de Lleida i de la fruita dolça, com un 
motor econòmic i social reconegut arreu del país i del món. Al mateix temps, 
reconèixer la bona tasca dels i les milers de treballadors i treballadores que 
cada any treballen en la campanya de la fruita. 

2. Buscar mesures per resoldre la utilització irresponsable de determinats 
sectors de les problemàtiques actuals i rebutjar l'enfrontament entre produc-
tors/es i treballadors/es. 

3. Reactivar, amb més recursos i capacitat de gestió, la taula de coordinació 
integrada per la Generalitat de Catalunya, Delegació del Govern d'Espanya, 
Ajuntaments i Consells Comarcals afectats, Diputació de Lleida, patronals 
agràries, sindicats i agents socials per tal de coordinar accions conjuntes. 

4. Intensificar, a través de la Inspecció de Treball de la Generalitat, les tas-
ques de control i detecció de casos de vulneració de drets dels treballadors i 
treballadores del camp i garantir les bones condicions laborals i d'allotja-
ment, així com a les agències d'ETT. 

5. Crear oficines d'assessorament i orientació en els municipis per resoldre 
dubtes envers a la situació legal i laboral de les persones que arriben als mu-
nicipis a la recerca de feina. 

6. Coordinar i elaborar, juntament amb la Diputació i els Consells comarcals, 
un informe sobre el mapa de la xarxa d'allotjaments públics i privats, així 
com aquells habitatges que s'hagin posat a disposició per allotjar, que possi-
biliti conèixer el número d'allotjaments disponibles i donar una resposta real 
a la demanda. 

7. Aplicar les competències que té en aquesta matèria implementant ajudes 
temporals, per a construccions modulars, d'instal·lació ràpida i complemen-
taris als habitatges que ofereixen els empresaris agraris, en una ubicació 
propera a les explotacions agràries. 
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8. Dotar d'una partida econòmica específica pels ajuntaments per a la ins-
tal·lació d'aquests allotjaments modulars. 

9. Elaborar un Pla estratègic a mig i llarg termini sobre els treballadors i 
treballadores de la fruita (temporers), amb la participació de totes les admi-
nistracions concernides; partits polítics, sindicats, patronals i agents socials 
del territori. 

10. Crear i liderar una taula d'emergència social, entre les diferents entitats 
afectades, destinant els recursos econòmics necessaris per tal de poder aten-
dre a totes les persones vulnerables que es troben en situació irregular i no 
poden treballar i atendre a les persones que, trobant-se en situació regular, 
arriben a les comarques de Lleida sense aconseguir una oferta de treball du-
rant la campanya de la fruita i tenen una situació molt precària. 

11. Impulsar les accions necessàries per tal d'anticipar la demanda de mà 
d'obra necessària de la campanya de la fruita i evitar els desplaçaments de 
persones sense oferta de treball, potenciant les contractacions en origen, les 
borses de treball de les organitzacions agràries o les persones que busquen 
feina a través de les OTG's, entre d'altres.  

Palau del Parlament, 27 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Joaquim Paladella Curto, 
Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá González, Sílvia Romero Galera, dipu-
tats,  GP PSC-Units  

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9553 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 21.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9553) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació del punt 2 

2. Fer una valoració de la capacitat de gestió de la taula de coordinació al 
final de la campanya agrària per poder fer propostes de millora. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De modificació del punt 5 

5. Continuar col·laborant amb els ajuntaments i les seves oficines d'atenció 
específiques per la campanya de la fruita, i oferint orientació professional 
en aquest sentit a través de la xarxa d'Oficines de Treball del SOC. 
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Punt 10 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre el reinici del tràmit per a la re-
col·lecció del llentiscle 

250-00060/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Jordi Terrades Santacreu, diputat, Mónica 
Ríos García, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d'acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució per a reiniciar el tràmit per a la 
recol·lecció del llentiscle, per tal que sigui substanciada davant la comissió 
corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

En els darrers anys, als nostres boscos s'està procedint a una extracció mas-
siva de de llentiscle sense cap control. Observem que aquesta activitat, al 
marge de disminuir, cada vegada està més estesa i és creixent, ja que és un 
recurs que, econòmicament, es realitza a cost zero i sense cap restricció ni 
normativa legal. 

Mostrem la nostra preocupació davant l'espoli del llentiscle arreu del territori 
amb el risc de malmetre el sotabosc i poder provocar desequilibris en la nos-
tra natura, ja que aquest compleix un paper important en la protecció del sòl i 
en les condicions microclimàtiques d'aquests ecosistemes. 

Aquest Parlament ja s'ha pronunciat en relació amb aquesta problemàtica. 
N'és un exemple l'adopció, per part de la Comissió d'Agricultura, Pesca, 
Alimentació i Medi Natural, en la sessió tinguda el 23 de novembre de 2011, 
de la Resolució 365/IX  del Parlament, sobre les mesures per a la protecció 
del llentiscle. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Reiniciar el tràmit de la regulació de la recol·lecció del llentiscle (Pistacia 
lentiscus) que es troba en espais naturals i en altres espais protegits de les 
zones costaneres i d'interior. 

2. Extremar la vigilància del llentiscle i d'altres espècies protegides o que 
disposen de normativa reguladora per part dels cossos de vigilància, de segu-
retat o de qui correspongui. 
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3. Informar de les noves mesures reguladores que s'adoptin sobre l'extracció 
del llentiscle, especialment a aquells sectors que comercien amb ell, perquè 
adoptin les mesures adequades i se'n faci un ús responsable i sostenible del 
mateix. 

Palau del Parlament, 16 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Jordi Terrades Santacreu, Mónica Ríos Gar-
cía, diputats,  GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9554 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 21.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9554) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De supressió a l'apartat 1 

1. Reiniciar el tràmit de la regulació de la recol·lecció del llentiscle (Pistacia 
lentiscus) que es troba en espais naturals i en altres espais protegits de les 
zones costaneres i d'interior. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De modificació de l'article 2 

2. Seguir treballant de forma intensa en la vigilància del llentiscle i d'altres 
espècies protegides o que disposen de normativa reguladora per part dels 
cossos de vigilància, de seguretat o de qui correspongui. 
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Punt 11 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre l'impuls d'un pacte contra la crisi 
de preus del sector agroalimentari 

250-00063/13 

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS 

Reg. 1592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.05.2021 

A la Mesa del Parlament 

Alícia Romero Llano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Judit Alcalá 
González, diputada, Sílvia Romero Galera, diputada del Grup Parlamentari 
Socialistes i Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre l'impuls del Pacte contra la crisi de preus, per tal que sigui substancia-
da davant la comissió corresponent, amb el text següent:  

Exposició de motius 

La Comissió d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació va debatre el dia 
28 de  juliol la Proposta de resolució sobre l'impuls del Pacte contra la crisi 
de preus presentada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. 
Com a resultat, es va publicar al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
la Resolució 903/XII del Parlament de Catalunya, sobre l'impuls d'un pacte 
contra la crisi de preus del sector agroalimentari. 

La proposta de resolució esmentada tenia el següent text com a exposició de 
motius:  

«El número d'explotacions agràries a Catalunya ha patit una davallada 
important. Se n'han destruït 10.000 en 15 anys. El descens del 35% de la 
Renta Agrària en els darrers 16 anys és un altre indicador preocupant. 

Aquest fet, sumat a la crisi econòmica, les retallades d'inversions i serveis 
públics bàsics a les zones rurals ens ha portat a una preocupant crisi demo-
gràfica al conjunt de Catalunya. 

La Catalunya buida, degut a la despoblació i l'empobriment, s'ha accelerat 
de manera preocupant i requereix de solucions integrals i urgents des de les 
diferents administracions públiques. 

Un dels sectors cabdals i estratègics per contrarestar la despoblació és el 
sector agroalimentari. Un sector amb un pes econòmic, social i territorial 
molt important a Catalunya (3,6% del PIB i 17% de la Indústria) però que 
amaga grans desigualtats entre els diferents agents que hi intervenen. 

Dintre de les dificultats actuals que viu el Món Agrari, la greu crisi de preus 
dels productors és un dels reptes i problemàtiques més importants que té el 
conjunt de la societat catalana, i d'arreu de l'Estat. 

Per aquest motiu, cal un gran Pacte contra la Crisi de Preus de la fuita dol-
ça, que també ajudarà a la resta de productors agraris, amb problemàtiques 
similars. Un Pacte integral, amb diferents mesures, i coordinat amb la resta 
de Comunitats Autònomes productores, Ministeri d'Agricultura, Pesca i 
Alimentació i Unió Europea. 
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També cal exigir unes lleis i uns pressupostos adequats i que facilitin l'acti-
vitat  i la supervivència dels agricultors i ramaders de Catalunya. Així com, 
posar en valor la importància de l'alimentació de qualitat, saludable i segu-
ra a casa nostra.» 

La Mesa del Parlament va admetre a tràmit el 9 de desembre de 2020 el con-
trol del compliment de la Resolució 903/XII, sobre l'impuls d'un pacte contra 
la crisi de preus del sector agroalimentari. 

Aquest control de compliment no respon amb la concreció que creiem desit-
jable a la Resolució 903/XII del pel Parlament de Catalunya. 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar 
presenta la següent:  

Proposta de resolució 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

1. Impulsar un Pacte contra la Crisi de Preus, amb la participació de totes les 
entitats, organitzacions, plataformes i Administracions Públiques implicades. 
Aquest Pacte s'ha de dur a terme:  

a) Coordinant una estratègia conjunta amb les diferents Comunitats Autò-
nomes afectades i amb el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. 

b) Traslladant el Pacte i les mesures al Comissari Europeu d'Agricultura i als 
eurodiputats catalans. 

2. El Pacte contra la Crisi de Preus ha de tenir, inicialment, els següents ob-
jectius:  

a) Promoure la revisió i la millora de la Llei 12/2013, de 2 d'agost, de mesu-
res per millorar el funcionament de la cadena alimentària. 

b) Revisar i millorar la Llei 18/2015, del 29 de juliol, de les organitzacions 
interprofessionals agroalimentàries. 

c) Promoure una nova Llei de Traçabilitat per conèixer l'origen i el proces-
sament dels aliments. 

d) Millorar els mecanismes de retirada. 

e) Incorporar la fruita dolça a la nova PAC. 

f) Defensar l'agricultor actiu com a receptor dels ajuts de la PAC. 

g) Millorar el control i les inspeccions de les importacions d'aliments d'Eu-
ropa. 

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

i) Promoure campanyes als mitjans de comunicacions. 

j) No augmentar els impostos i taxes del sector primari. 

k) Millorar l'Observatori Agroalimentari de Preus. 

l) Promocionar el consum de proximitat i de màxima qualitat. 

m) Facilitar el relleu generacional i la igualtat. 

n) Millorar la formació empresarial i agrària. 
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o) Posar en marxa un fons de finançament extraordinari, a través de l'Institut 
Català de Finances. 

Palau del Parlament, 14 d'abril de 2021 

Alícia Romero Llano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Judit Alcalá Gonzá-
lez, Sílvia Romero Galera, diputats, GP PSC-Units 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 9555 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 21.07.2021 

GRUP PARLAMENTARI D'ESQUERRA REPUBLICANA, GRUP PARLAMENTARI 
DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 9555) 

Esmena 1 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (1) 
De modificació de l'apartat 1 

1. Impulsar un Pacte Nacional contra la Crisi de Preus, amb la participació 
de totes les entitats, organitzacions, plataformes i Administracions Públi-
ques implicades. Aquest Pacte s'ha de dur a terme:  

a) Coordinant una estratègia conjunta de totes les administracions que recu-
lli solucions a la crisi de preus. 

b) Traslladant el Pacte i les mesures al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Ali-
mentació i al Comissari Europeu d'Agricultura i als eurodiputats catalans. 

Esmena 2 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (2) 
De modificació de l'apartat 2.c 

2.c) Reforçar, en funció de les disponibilitats pressupostàries, els controls 
per a verificar el compliment de la traçabilitat dels productes alimentaris al 
llarg de la cadena agroalimentària. 

Esmena 3 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (3) 
De modificació de l'apartat 2.g 

2.g) Intensificar, en funció de la disponibilitat pressupostària, els controls 
dels productes del Mercat Únic Europeu. 

Esmena 4 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (4) 
De modificació de l'apartat 2.h 

2.h) Augmentar els pressupostos en matèria d'Agricultura i Ramaderia de la 
Generalitat i instar a l'augment dels de l'Estat. 
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Esmena 5 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (5) 
De modificació de l'apartat 2.j 

2.j) No augmentar, en la mesura del possible, els impostos i taxes del sector 
primari. 

Esmena 6 
GP d'Esquerra Republicana, GP de Junts per 
Catalunya (6) 
De modificació de l'apartat 2.o 

2.o) Seguir oferint a través de l'ICF una línia de crèdits específica per al 
sector 
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