
  
 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

CMAS 

COMISSIÓ DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT 

Sessió 12. Dimecres, 15 de gener de 2020 

DOSSIER 

ORDRE DEL DIA 

1. Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’incendi de la planta de Mon
tornès del Vallès i les accions preses per l’autoritat ambiental. Tram. 355
00113/12. Conseller del Departament de Territori i Sostenibilitat. Sessió 
informativa. 

2. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Soste
nibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el Pla de sequera 
de la Generalitat de Catalunya. Tram. 354-00191/12. David Cid Colomer, 
juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 
Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

3. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Soste
nibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el manteniment de 
torrents i rieres que fa l’Agència Catalana de l’Aigua. Tram. 354-00194/12. 
Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 
Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de sessió informativa. 

4. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Soste
nibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la gestió dels llits 
dels rius davant els episodis de fortes pluges. Tram. 354-00195/12. Susanna 
Segovia Sánchez, juntament amb un altre diputat del Grup Parlamentari de 
Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de sessió infor
mativa. 

5. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Soste
nibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’afectació dels 
vessaments al riu Besòs originats per l’incendi al centre Darpin de l’empresa 
Ditecsa, de Montornès del Vallès, l’11 de desembre de 2019 i les mesures 
previstes per a reparar els danys. Tram. 354-00219/12. Jordi Terrades i San
tacreu, del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i vota-
ció de la sol·licitud de sessió informativa. 

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi ambient i Soste
nibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les mesures adop
tades en l’incendi de la fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès 
del Vallès (Vallès Oriental). Tram. 354-00220/12. Francisco Javier Domín
guez Serrano, del Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
sol·licitud de sessió informativa. 
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7. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambien
tal i Canvi Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre la planta de tractament de purins de Juneda (Garri
gues). Tram. 356-00564/12. Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamen
tari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la sol·licitud de com
pareixença. 

8. Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambien
tal i Canvi Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat 
perquè informi sobre els resultats de les inspeccions ambientals a empreses 
del Vallès Oriental. Tram. 356-00593/12. Jordi Terrades i Santacreu, del 
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar. Debat i votació de la 
sol·licitud de compareixença. 

9. Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè expliqui 
les mesures preventives adoptades davant l’anunci de fortes pluges i les ac
cions posteriors. Tram. 356-00611/12. Susanna Segovia Sánchez, juntament 
amb un altre diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

10. Sol·licitud de compareixença de Manel Torrent Aixa, director de 
l’Institut Català d’Energia, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibi
litat perquè informi sobre els resultats del Pla d’acció per al desplegament 
d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a Catalunya 2016
2019. Tram. 356-00638/12. Alfonso Sánchez Fisac, del Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

11. Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència Catalana de 
l’Aigua davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi 
sobre el desastre ecològic provocat per l’incendi de l’empresa Derpin, de 
Montornès del Vallès (Vallès Oriental). Tram. 356-00659/12. Grup Parla
mentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença. 

12. Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de Residus de 
Catalunya davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè in
formi sobre el desastre ecològic provocat per l’incendi de l’empresa Derpin, 
de Montornès del Vallès (Vallès Oriental). Tram. 356-00660/12. Grup Par
lamentari de Catalunya en Comú Podem. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença. 

13. Sol·licitud de compareixença del director del centre Derpin, de l’empresa 
Dictesa, davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi 
sobre l’incendi en aquesta empresa de Montornès del Vallès (Vallès Orien
tal). Tram. 356-00661/12. Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença. 

14. Sol·licitud de compareixença de Josep Maria Tost i Borràs, director de 
l’Agència de Residus de Catalunya, davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre les mesures adoptades en l’incendi de la 
fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Ori
ental). Tram. 356-00663/12. Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixen
ça. 
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15. Sol·licitud de compareixença de Lluís Ridao i Martín, director general de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, davant la Comissió de Medi Ambient i Sos
tenibilitat perquè informi sobre les mesures adoptades en l’incendi de la 
fàbrica de reciclatge industrial Ditecsa de Montornès del Vallès (Vallès Ori
ental). Tram. 356-00664/12. Francisco Javier Domínguez Serrano, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la sol·licitud de compareixen
ça. 

16. Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre. Tram. 250
00899/12. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de 
resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 388, 85; esme
nes: BOPC 437, 16). 

17. Proposta de resolució sobre els correbous i els actes festius amb els bous 
com a protagonistes. Tram. 250-00960/12. Grup Parlamentari de Catalunya 
en Comú Podem. Debat i votació (text presentat: BOPC 417, 26). 
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Punt 16 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades 

Proposta de resolució sobre els vessaments il·legals al Segre 

250-00899/12 

PRESENTACIÓ: GP CS 

Reg. 42432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.07.2019 

A la Mesa del Parlamento 

Lorena Roldán Suárez, 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 resolu
ción sobre los vertidos ilegales al río Segre, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos 

Durante el año 2009, el Ayuntamiento de Lleida adjudicó a la empresa Ai
gües de Lleida una obra para conectar el colector del barrio de Llívia con el 
general de la ciudad, mediante una tubería de más de un kilómetro hasta 
Pardinyes o el Secà. El coste de dicha actuación se estimó en 700.000 euros, 
pero nunca se llegó a ejecutar y la Paeria encargó un proyecto para instalar 
una pequeña depuradora en el barrio, que se cuantificó en unos 400.000 eu
ros. Aigües de Lleida presentó el proyecto a la Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), pero esta denegó darle su visto bueno y notificó que la única opera
ción posible pasa por conectar el co-lector de Llívia con la red de alcantari
llado general que lleva las aguas residuales a la depuradora de la ciudad, 
ubicada en Sot de Fontanet desde el año 1994. 

Diez años después, el barrio de Llívia (más de 1.000 habitantes) continúa 
vertiendo directamente, sin depuración alguna, sus residuos a una acequia 
que desemboca en el río Segre, empeorando su calidad ambiental. Ahondan
do en la proliferación excesiva de plantas macrófitas, lo que deriva en el 
incremento exponencial de la mosca negra, que está siendo combatida medi
ante fumigaciones y la limpieza mecánica del área caudal y ribereña del río 
Segre. 

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

Propuesta de resolución 

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 

1) Analizar y asegurar el cumplimiento de los caudales mínimos establecidos 
por el Consejo del Agua de la Confederación Hidrográfica del Ebro, en julio 
de 2014, para garantizar la calidad del agua y la sostenibilidad ecológica del 
río Segre. 
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2) Instar a la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a llevar a cabo, a la mayor 
brevedad, las medidas necesarias para impedir que los vertidos ilegales con
tinúen llegando al río Segre, como coordinarse con la Paeria para la ejecuci
ón de las obras previstas o a través de las herramientas que considere necesa
rias. 

Palacio del Parlamento, 3 de julio de 2019 

Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs 

ESMENES PRESENTADES 

Reg. 47895 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 09.10.2019 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI RE
PUBLICÀ (REG. 47895) 

Esmena 1 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1) 
De modificació total del punt 1 

1. Demanar al Ministeri per a la Transició Ecològica del Govern de l’Estat i 
a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que analitzin i assegurin el com
pliment dels cabals mínims establerts per al riu Segre en el Pla Hidrològic 
de la conca de l’Ebre (PHCE) i refermats pel Tribunal Suprem. 

Esmena 2 
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2) 
De modificació total del punt 2 

2. Instar l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) a dur a terme, en les condici
ons i terminis establerts en la planificació hidrològica, les mesures necessà
ries per tal d’assegurar, tan aviat com sigui possible, la depuració de les 
aigües residuals del barri de Llívia (TM Lleida). 
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Punt 17 | Debat i votació 

Proposta de resolució sobre els correbous i els actes festius 
amb els bous com a protagonistes 

250-00960/12 

PRESENTACIÓ: GP CATECP 

Reg. 45695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.09.2019 

A la Mesa del Parlament 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del 
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que esta
bleixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre les correbous i les actes festius amb les bous com a 
protagonistes, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem 
presenta la següent: 

Proposta de resolució 

Catalunya celebra anualment 450 correbous o actes festius amb les bous com 

a protagonistes. 


La setmana passada, saltava la notícia sobre l’envestida d’un bou amb el 

públic d’una plaça mòbil al municipi de Vidreres en què van resultar ferides
 
19 persones, on finalment l’animal va ser abatut per un agent de la policia 

local. 


Just una setmana salta novament notícies sobre nous incidents en aquest 

tipus de celebracions, en aquesta ocasió en el primer correbou de Cardona 

d’aquest any.
 

Una situació que replanteja la conveniència de mantenir la celebració
 
d’aquest tipus de festes. 


El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 


– Creació d’una memòria anual en què es reculli detalladament como mínim 

les següents aspectes: 


a) Recull de activitats d’aquestes celebracions. 


b) El nombre d’expedients tramitats. 


c) Les modalitats de la festa. 


d) El desglossament dels fons públics destinat al finançament d’aquests tipus 

de activitats pel conjunt de las institucions de Catalunya. 


e) El nombre de persones ferides. 

f) El nombre de braus morts. 

Palau del Parlament, 12 de setembre de 2019 

Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP 
CatECP 
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