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Sessió 13, dimarts 27 de juny de 2017

Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de  Tarragona 
en els àmbits de la pesca, el sector agroalimentari i el medi ambient. Tram. 250-
01003/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de reso-
lució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 406, 30; esmenes: BOPC 
446, 107).

2. Compareixença del president de la Federació de Productors de Mol·luscos del Del-
ta de l’Ebre davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a 
informar sobre els projectes i les problemàtiques del sector. Tram. 357-00398/11. Co-
missió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Compareixença.

3. Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Xarxa Regional dels Grups 
d’Acció Local Leader de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació perquè informi sobre la tasca que es fa des dels grups d’acció local 
per al desenvolupament rural dels territoris. Tram. 356-00607/11. Maria Dolors Rovirola 
i Coromí, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Francisco Javier Domínguez Serrano, 
del Grup Parlamentari de Ciutadans, Òscar Ordeig i Molist, del Grup Parlamentari So-
cialista, Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Sergio 
Santamaría Santigosa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Sergi Sa-
ladié Gil, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.
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Dossier 2

Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en els àmbits de la pesca, el sector agroalimentari i el 
medi ambient
250-01003/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Proposta de resolució
1) Col·laborar activament amb les organitzacions de productors dels sectors pes-

quer i agroalimentari en la promoció de productes de proximitat, per tal que siguin 
reconeguts pels consumidors com a productes de primera qualitat. Aquestes campa-
nyes de promoció haurien de referir-se a productes de qualitat contrastada com ara 
el peix blau i la gamba de Tarragona, la galera de Cambrils, els musclos i els arros-
sos del Delta, la cirera de Miravet, l’oli d’oliva de Siurana i del Montsant, els vins 
del Priorat, la Terra Alta, el Baix Penedès i Tarragona, i en general els principals 
productes pesquers i agroalimentaris de primera qualitat.

2) Aprovar i publicar via Decret llei la reforma legislativa necessària per excloure 
de la consideració d’espectacles taurins les proves de bravura dels animals a les ins-
tal·lacions fixes de les ramaderies de braus a Catalunya, en recintes habilitats a l’efec-
te, que es duguin a terme per part de professionals degudament inscrits a les seccions 
I, II i III o en la subsecció primera de la secció V del Registre general de professio-
nals taurins, sempre que formin part de llur activitat ramadera. En el cas que aques-
tes proves de bravura es realitzin amb presència de persones alienes a les mateixes 
ramaderies i als professionals participants, les instal·lacions hauran de comptar amb 
la preceptiva autorització o llicència municipal en què es verifiqui el compliment de 
les condicions de seguretat de les instal·lacions. Aquestes activitats no podran, en cap 
cas, inferir dany als animals.

3) Mantenir oberts els canals de diàleg i consens amb els pescadors, armadors 
i confraries per tal d’establir el calendari de les parades biològiques temporals de 
cada modalitat pesquera, tot garantint que es destinen els recursos suficients pro-
vinents del Fons Europeus Marítim i Pesquer 2014-2020 i del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient per cobrir tot el període.

4) Elaborar i presentar en seu parlamentària en el termini màxim de tres mesos, 
un estudi sobre la qualitat de l’aire a la ciutat de Tarragona i a l’entorn del Port de 
Tarragona i dels polígons químics.

5) Elaborar un projecte de conservació i millora dels rius que envolten la ciutat 
de Tarragona i incloure la seva execució en el projecte de llei de pressupostos per 
al 2018.

6) Elaborar un projecte de conservació i millora de l’anella verda de la ciutat de 
Tarragona i incloure la seva execució en el projecte de llei de pressupostos per al 
2018.
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7) Garantir en el present exercici la millora del manteniment i la conservació del 
Parc Natural dels Ports dedicant-hi els recursos necessaris en el procés d’execució 
pressupostària.

8) Intensificar i liderar el control de la plaga del caragol poma al Delta de l’Ebre 
i més específicament: 

– Liderar els estudis i actuacions que siguin necessaris tenint en compte els di-
ferents agents implicats, per tal de garantir que s’apliquin els millors criteris tècnics 
en temps i forma.

– Millorar la compensació als principals perjudicats per l’aplicació de mesures 
de control de la plaga, agricultors i regants.

– Millorar la dotació pressupostària destinada a la lluita contra el caragol poma 
a més del previst per al cofinançament dels ajuts europeus

– Establir comunicació permanent amb totes les administracions per tal de mi-
llorar el control de la plaga a l’àmbit del riu Ebre.

– Mantenir l’objectiu d’eradicació de la plaga, prioritzant l’eradicació a l’hemi-
delta dret.

– Augmentar significativament la difusió i coneixement de la plaga, els seus ris-
cos i l’esforç del seu control a la resta de la societat i especialment als ebrencs i vi-
sitants.

9) Reforçar i consolidar el Servei de Control del Mosquit tigre i mosca negra al 
Delta de l’Ebre, adoptant les següents mesures: 

– Consolidar els pressupostos de manera plurianual i establir calendaris de pa-
gament.

– Establir protocols tècnics entre els diferents agents i entitats (COPATE, Ajun-
taments, Parc Natural i altres), que facilitin l’execució dels treballs i la disponibilitat 
de pistes d’enlairament i les millors condicions de col·laboració i coordinació.

– Establir un protocol de col·laboració entre els tres Serveis de Control de Mos-
quits de Catalunya que garanteixi la transferència de coneixement i d’experiències 
per tal de millorar el servei i l’eficiència en l’ús dels recursos disponibles.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63052 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 20.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63052)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Seguir col·laborant activament amb les organitzacions de productors dels sec-
tors pesquer i agroalimentari en la promoció de productes de proximitat, per tal que 
siguin reconeguts pels consumidors com a productes de primera qualitat. Aquestes 
campanyes de promoció haurien de referir-se a productes de qualitat contrastada 
com ara el peix blau i la gamba de Tarragona, la galera de Cambrils, els musclos  
i els arrossos del Delta, la cirera de Miravet, l’oli d’oliva de Siurana i del Montsant, 
els vins del Priorat, el Montsant, la Terra Alta, la Conca de Barberà i Tarragona, i 
en general els principals productes pesquers i agroalimentaris de primera qualitat 
del territori.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Seguir defensant mitjançant la Direcció General de Pesca i Afers Marítims, el 
finançament de les parades biològiques per Catalunya, davant del MAPAMA.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 5

5. Impulsar per part de l’Agència Catalana de l’Aigua les actuacions ja previstes 
al Programa de Mesures del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Ca-
talunya en relació amb la millora dels espais fluvials de la conca del riu Francolí.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 6

6. Col·laborar amb l’Ajuntament de Tarragona en la conservació i millora de 
l’anella verda de la ciutat de Tarragona en el marc de les competències respectives.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació del punt 7

7. Mantenir la tendència iniciada en els pressupostos de 2017 per a la millora del 
manteniment i la conservació del Parc Natural dels Ports dedicant-hi els recursos 
necessaris en el procés d’execució pressupostària.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació del punt 8.2

8.2. Mantenir el compromís a l’hora de compensar els principals perjudicats per 
l’aplicació de mesures de control de la plaga, agricultors i regants.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí (7)
De modificació del punt 8.3

8.3. Mantenir la dotació pressupostària destinada a la lluita contra el caragol 
poma i seguir treballant per aconseguir el màxim cofinançament.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí (8)
De modificació del punt 8.4

8.4. Continuar oferint la comunicació permanent amb totes les administracions 
per tal de millorar el control de la plaga a l’àmbit del riu Ebre.

Esmena 9
GP de Junts pel Sí (9)
De modificació del punt 8.6

8.6. Continuar impulsant la difusió i el coneixement de la plaga, els seus riscos i 
l’esforç que es fa per al seu control, al conjunt de la societat i, especialment, als ha-
bitants i agricultors del Delta de l’Ebre com també als seus visitants.
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