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Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text pre-
sentat: BOPC 261, 71; esmenes: BOPC 294, 10)
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la imatge i el prestigi del Cos d’Agents 
Rurals
250-00644/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28174 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en relació a 
la imatge i prestigi del cos d’Agents Rurals, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant l’incompliment de gran part de les diverses mocions aprovades pel Ple 

del Parlament de Catalunya en legislatures passades en relació al Cos d’Agents Ru-
rals i les continuades reivindicacions dels seus membres i representants sindicals.

En relació a la imatge que percep el ciutadà, la imatge corporativa del Cos i el 
prestigi intern i extern del Cos d’Agents Rurals, potenciar la seva imatge i reconèi-
xer i donar a conèixer la seva tasca.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Millorar la imatge corporativa del CAR en relació a la indumentària personal, 

vehicles, dependències i material divulgatiu.
2. Crear una oficina de comunicació pròpia del CAR que impulsi la divulgació 

d’aquest cos, actualitzi la informació que se subministra al públic i editi publica-
cions i material didàctic.

3. Donar més visibilitat a les tasques i els serveis del CAR al web del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i mantenir actualitzades les 
memòries anuals de les actuacions d’aquest cos i les noticies que generen les seves 
actuacions.

4. Millorar el coneixement del ciutadà sobre el seu entorn per tal de posar en va-
lor la tasca i les funcions del Cos d’Agents Rurals.

5. Millorar la comunicació de les tasques i funcions del CAR mitjançant les xar-
xes socials.

6. Dissenyar un model tipus de seu d’àrea bàsica i de seu d’àrea regional del 
CAR, amb característiques funcionals i operatives adequades, dimensionables se-
gons les necessitats territorials i amb una estètica fàcilment identificable pels ciuta-
dans com a seus d’aquest cos i aprovar un calendari d’actuacions per tal d’adequar 
les seus i d’implantació de noves seus si és el cas.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 32202 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 32202)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 1

– Potenciar i reforçar la imatge corporativa del Cos d’Agents Rurals per tal de 
donar major visibilitat al cos.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 2

– Crear una oficina de comunicació pròpia del Cos d’Agents Rurals que impulsi 
la imatge d’aquest cos i li doni una major visibilitat social i als mitjans de comuni-
cació.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de l’apartat 6 

– Continuar impulsant el desplegament de noves bases operatives del Cos 
d’Agents Rurals, per tal que estiguin dimensionades a les necessitats territorials, 
funcionals i operatives de cada àrea bàsica.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les millores estructurals del Cos 
d’Agents Rurals
250-00645/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28175 i 33018 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en relació 
a les millores estructurals del Cos d’Agents Rurals, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
Davant l’incompliment de gran part de les diverses mocions aprovades pel Ple 

del Parlament de Catalunya en legislatures passades en relació al Cos d’Agents Ru-
rals i les continuades reivindicacions dels seus membres i representants sindicals.

En relació a la imatge que percep el ciutadà, la imatge corporativa del Cos i el 
prestigi intern i extern del Cos d’Agents Rurals, potenciar la seva imatge i reconèi-
xer i donar a conèixer la seva tasca.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar formalment el Pla Estratègic del CAR que inclogui, entre d’altres as-

pectes, un calendari d’actuacions.
2. Reforçar les tasques del CAR en relació a la prevenció i investigació d’in-

cendis forestals, a les campanyes específiques de la sega i del borrissol i dotar de 
mitjans d’intervenció immediata totes les unitats del Cos per actuar en l’inici dels 
incendis i per a ajudar en la defensa contra el foc en els casos que sigui necessari.

3. Millorar els equipaments materials dels vehicles, atenent l’especificitat dels 
serveis que duen a terme, com per exemple cabrestants, eslingues, reixes de segure-
tat o calaixos i elements de fixació d’eines i equips.

4. Integrar el CAR en el sistema de policia de Catalunya en coordinació amb el 
Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals, per tal que, entre d’altres coses, el 
Cos pugui accedir a la informació de les bases de dades policials, segons la dispo-
sició addicional sisena de la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de 
seguretat pública de Catalunya.

5. Revisar els protocols existents i establir nous protocols de col·laboració i coor-
dinació amb altres cossos i serveis que tenen relació amb el CAR, com el Centre de 
la Propietat Forestal, Espais Naturals, Ensenyament, Universitats, Centres de recer-
ca, Cos de Bombers, Agrupacions de Defensa Forestal, diputacions i ajuntaments, 
entre d’altres.

6. Modernitzar i dimensionar els centres de comunicacions territorials del CAR 
recuperant llur capacitat operativa amb la dotació dels operadors de ràdio necessaris 
per a donar atenció des del territori, treballant en xarxa amb el Control Central del 
Cos d’Agents Rurals.

7. Consensuar amb les organitzacions sindicals del Cos d’Agents Rurals el mo-
del a desenvolupar en relació a la creació o no de l’especialitat d’intervenció a les 
actuacions de risc.
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8. Aprovar el Reglament d’Armes, d’acord amb el model prèviament consen-
suat amb els representants sindicals, que inclogui formació específica i els protocols 
d’actuació a l’exercici de les seves funcions coercitives i en situacions de risc d’ame-
naces o agressions.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 32201 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 32201)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 4

– Integrar plenament el Cos d’Agents Rurals dins del sistema de seguretat pública 
de Catalunya, modificant la Llei 4/2003, del 7 d’abril, d’ordenació del sistema de se-
guretat pública de Catalunya per tal que aquest cos pugui formar part dels diferents 
organismes que conformen aquest sistema, tenint en compte la seva funció de policia 
administrativa especial i policia judicial en matèria mediambiental.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 5

– Continuar impulsant i intensificant protocols de col·laboració i coordinació 
amb altres cossos, organismes i serveis que tinguin relació amb les tasques pròpies 
del Cos d’Agents Rurals.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de l’apartat 6 

– Continuar reforçant la xarxa i els centres de comunicacions del Cos d’Agents 
Rurals, tant regional com central, per tal de proporcionar cobertura als agents del 
CAR a tot el territori en les seves actuacions.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 8

– Aprovar el Reglament d’Armes, d’acord amb el model prèviament consensuat 
amb els representants sindicals, que doni resposta a la disposició addicional quarta 
de la Llei 17/2003 del Cos d’Agents Rurals.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la plantilla del Cos d’Agents Rurals
250-00646/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 28176 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 05.02.2019

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 
i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució en relació a la 
plantilla del Cos d’Agents Rurals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant l’incompliment de gran part de les diverses mocions aprovades pel Ple 

del Parlament de Catalunya en legislatures passades en relació al Cos d’Agents Ru-
rals i les continuades reivindicacions dels seus membres i representants sindicals.

En relació a la imatge que percep el ciutadà, la imatge corporativa del Cos i el 
prestigi intern i extern del Cos d’Agents Rurals, potenciar la seva imatge i reconèi-
xer i donar a conèixer la seva tasca.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Aprovar formalment el Pla Estratègic del CAR que inclogui l’estructura de 

comandament, les categories professionals, plans de carrera, dimensionament de la 
plantilla i la seva distribució territorial i per especialitats.

2. Reforçar el CAR amb una estructura tècnica o cos facultatiu que inclogui per-
sonal administratiu i suport tècnic en informàtica, en direcció i funció pública, en 
assessorament jurídic i en prevenció de riscos laborals específic de cos de seguretat.

3. Desplegar les categories professionals que s’estableixen a la Llei 17/2003 i el 
Decret 266/2007, concretament 160 agents majors de diverses especialitats i 120 
oficials previstos en l’Acord de les condicions de treball del CAR per al període 
2007-2010.

4. Dotar de recursos humans i d’equipament el Grup de Suport Marí del CAR.
5. Dotar la Unitat de Formació del CAR de suport administratiu i tècnic per a po-

der oferir una formació especialitzada i adaptada a les necessitats reals dels agents.
6. Convocar de manera urgent noves places d’agents rurals de l’escala bàsica i les 

places necessàries de promoció interna.
7. Impulsar la jubilació anticipada dels agents rurals com a eina per rejovenir la 

plantilla, que actualment compta amb una mitjana d’edat de 52 anys, tal i com ja es 
contempla als cossos de les policies locals i també al cos de Bombers de la Gene-
ralitat.

8. Cobrir amb personal interí les baixes de llarga durada, les excedències, les ju-
bilacions i totes les places que, de fet, no siguin operatives.

9. Impulsar mecanismes organitzatius que permetin, en cas d’emergència, la pre-
sència d’efectius del CAR fora de la jornada laboral.

10. Aprovar i publicar el reglament de segona activitat dels membres del CAR.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, 

GP Cs
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 32200 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 18.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 32200)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació de l’apartat 3

– Desplegar les categories professionals que s’estableixen a la Llei 17/2003 i el 
Decret 266/2007, dotant el cos del dimensionament necessari, tant de les categories 
d’agents majors, oficials, sotsinspectors i inspectors.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació de l’apartat 4

– Dotar de recursos humans i equipament els diferents grups de suport que pre-
veu la Llei 17/2003 i els diferents grups especials que es vagin creant.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació de l’apartat 7 

– Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a demanar al Govern de l’Es-
tat que impulsi la jubilació anticipada dels agents rurals i de la resta d’agents fo-
restals i mediambientals estatals, tal i com ja es contempla als cossos de les policies 
locals i també al cos de Bombers de la Generalitat.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació de l’apartat 8

– Seguir cobrint amb personal interí les baixes de llarga durada, les excedències, 
les jubilacions i totes les places que, de fet, no siguin operatives.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
De modificació de l’apartat 10

– Impulsar la modificació de la llei del cos per tal d’incloure dins els supòsits de 
segona activitat tant l’edat, com la declaració d’incapacitat permanent total, tal i 
com disposa el Cos de Mossos d’Esquadra, per tal de, posteriorment, aprovar i pu-
blicar el reglament que ha de regular aquesta situació administrativa especial.
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Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre el greuge sofert pel sector aqüícola del 
delta de l’Ebre
250-00671/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 28884 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat, Carles Castillo 

Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari Socialis-
tes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el greuge sofert pel 
sector aqüícola del delta de l’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Delta de l’Ebre té amb l’aqüicultura un dels sectors econòmics més rellevants 

i prestigiosos atès el cultiu del mol·lusc que es realitza a les batees ubicades a la ba-
dia del Fangar i a la badia dels Alfacs.

Aquestes permeten extraure un producte de primera qualitat que s’exporta a ar-
reu de Catalunya i arreu del món amb el segell del delta de l’Ebre.

La importància d’aquest sector es va posar de manifest amb la creació de la Fe-
deració de Productors de Mol·lusc del delta de l’Ebre, FEPROMODEL. Un agent 
econòmic que al llarg de la seva història ha treballat per vetllar per la qualitat del 
mol·lusc que s’extreu de les badies i per posar en valor la rellevància del sector en 
l’economia del delta de l’Ebre.

De fet, amb el conjunt de la badia dels Alfacs i del Fangar, s’extreuen de mitjana 
anual al voltant de 4000 tones de musclo, 400 tones d’ostres i 100 tones de cloïssa. 
Aquestes xifres suposen pel sector aqüícola una repercussió econòmica de més de 
7.000.000 d’euros al territori, així com el manteniment de 300 llocs de treball direc-
tes i 700 llocs de treball indirectes.

Tanmateix, i malgrat la rellevància de les xifres, el sector aqüícola està sofrint 
les conseqüències de la constant inacció pública envers la regressió, la manca de 
gestió adequada de l’aigua i l’augment de les espècies invasores.

Així doncs, en primer lloc, la contínua regressió del delta de l’Ebre causa, més 
enllà d’una erosió de cinc metres de mitjana de la costa i altres conseqüències, el 
tancament de les dues badies que donen forma al delta. D’aquesta manera, al no 
existir una regeneració de l’aigua, aquesta perd les condicions idònies existents per 
a la cria del mol·lusc. Una situació que s’agreuja tenint en compte l’augment de les 
temperatures i la menor aportació d’aigua dolça.

Paral·lelament, i en segon lloc, l’augment de les plagues invasores i/o perjudicials 
esdevé un factor determinant per a entendre la crisi del sector. Així, la plaga del car-
gol poma i, en especial, la del cranc blau està causant que aquest darrer extermini la 
cria del mol·lusc i al mateix temps suposi també un perill per al sector econòmic de 
la pesca i del turisme, amb un impacte creixent en la salut pública a l’entorn de les 
platges i canals d’aigua dolça.

La suma d’aquests dos factors ha causat fortes pèrdues econòmiques al sector 
atès que enguany, i després de moltes temporades, s’ha mort el musclo comercial 
posant en perill la cria del proper any tot just a l’inici de la present campanya. De 
fet, la problemàtica és tan greu que, en alguns casos, hi ha productors que han per-
dut tota la collita.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir un pla d’acció urgent i periodificat per part del departament d’Agri-

cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a la preservació del sector aqüícola del 
delta de l’Ebre.

2. Dotar econòmicament, amb un mínim de 1.500.000€ els pressupostos del 
2019 de la Generalitat de Catalunya, els ajuts al sector aqüícola del delta de l’Ebre 
per tal de pal·liar els greuges econòmics produïts per la mort del mol·lusc durant el 
2018, i atesa la reiterada innacció pública i davant les queixes del sector.

3. Aprovar un pla d’acció integral contra la regressió al delta de l’Ebre que també 
inclogui, si així s’escau, el dragatge de la bocana del riu Ebre, així com el dragatge 
de la badia del Fangar i dels Alfacs per promoure l’òptima gestió en la circulació de  
l’aigua.

4. Crear a través del departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció una taula de treball per a la pervivència del sector aqüícola del delta de l’Ebre 
que inclogui els agents i organismes públics afectats i amb l’objectiu d’engegar les 
accions necessàries.

Palau del Parlament, 24 de gener de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, Carles Castillo Rosique, 

Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP PSC-Units
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Punt 5 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre les previsions respecte a l’exportació de 
fruita dolça al Regne Unit davant del Brexit
250-00683/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 29032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.02.2019

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 
168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre las 
previsiones de mercado de la fruta dulce ante el escenario del Brexit, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Desde las empresas frutícolas de Ponent se vienen exportando unos 32 millones 

de euros anuales al Reino Unido, lo que lo ha convertido en un mercado muy im-
portante que corre el riesgo de perderse, incrementando aún más los problemas de 
un sector que atraviesa dificultades estructurales.

Ante la posibilidad de que las negociaciones sobre el Brexit acaben sin acuerdo, 
se hace necesario establecer una previsión como principio de precaución de trabajar 
con la colaboración público/privada y la búsqueda de mercados alternativos que den 
salida a esta producción.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer con carácter prioritario una estrategia público/privada en defensa 

del sector de la fruta dulce, en previsión de la posibilidad de que no exista un acuer-
do sobre el Brexit.

2. Informar anualmente a esta Comisión los resultados comerciales obtenidos 
desde las delegaciones comerciales de la Generalitat de Cataluña en el extranjero en 
el sector agrícola y ganadero.

Palacio del Parlamento, 18 de enero de 2019
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33007 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 22.03.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 33007)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació i supressió de l’apartat 1

Establir amb Seguir treballant, amb caràcter prioritari, en el marc de les compe-
tències del DARP i de la Generalitat de Catalunya, en defensa del sector de la fruita 
dolça, preveient la possibilitat que no es produeixi un acord sobre el Brexit.
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30 d’abril de 2019

11 Dossier

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De modificació i supressió de l’apartat 2

Analitzar Informar anualment a aquesta Comissió dels resultats comercials ob-
tinguts des de les delegacions comercials de la Generalitat a l’estranger, en el sector 
agrícola i ramader tenint en compte la perspectiva sectorial.
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