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Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputat del Crup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem,
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
El passat mes de gener, el grup municipal de Vila-Seca en Comú es va posar en
contacte amb Mare Terra Fundació Mediterrània. L'Agència de Residus,
l'Agència del Agua, el Seprono, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Cepec i al
mateix ajuntament de Vila-Seca però informar sobre l'aparició de milions de
boles de polietilè a la platja tarragonina de la Pineda, al municipi de Vila-Seca.

Dos tècnics ambientals de la fundació es van trasllat al lloc dels fets per poder
estudiar in situ quina era la situació al litoral. I, efectivament, vam comprovar
que és una circurtistància molt greuja que hi ha una gran acumulació d'esferes
de plàstic. Que són molt perjudicials per al medi ambient i de manera especial
per als animals marins, atès que, en ser molt semblant als ous dels peixos, són
ingerits per molt animals marins suposant una sèrie d'amenaces per a la diver
sitat de la fauna i \a flora marina.

Pel que fa al material, se sospita que es tracta de la matèria primera bàsica que
s'utilitza en les fabriques de plàstic per produir els objectes quotidians i que
s'obté en les refineries de petroli, després del procés de reciclatge, abocament
0 per a la neteja de les cisternes. Les entitats creuen que les esferes de po

lietilè podrien provenir d'algunes empreses químiques de la zona o bé de la
càrrega i descàrrega dels vaixells que arriben pel mar. Per això creuen, que
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s'ha d'investigar quines empreses treballen amb aquest materiáTl^]^ar^M*^^^^^
ponsabilitat dels culpables.

No obstant això, és important destacar que lamentablement aquesta no és la
primera vegada que passa un succés així, ja. que hi ha constància que fa dos
anys, al 201 7 es va viure una situació semblat a la finals del mes de gener.

Davant de això, des de Catalunya en Comú Podem vam fer preguntes al Go
vern.

Al respecte i el Govern ens vam respondre, que seria necessari fer un aclari
ment per conèixer si l'origen d'aquest incident ha estat un succés ocorregut en
el mar, o bé es tracta d'un abocament produït en la línia de costa o en els vol
tants del Port de Tarragona.

Per aquesta raó, el Govern ens va informar que s'havia procedit a requerir in
formació, tant al Port de Tarragona com a l'Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT), per a que aportin dades relatives a les empreses i activitats
que treballen amb aquest productes o en fabriquen, així com relatives al tràn
sit dels mateixos que es va registrar en les dates precedents a l'incident. A més
també s'havia requerit informació sobre els processos de càrrega i descàrrega
d'aquests productes en el Port de Tarragona.
I, que un cop s'haguessin rebut aquesta informació, es realitzaria les inspec
cions i es valoraran els esdeveniments ocorreguts, per tal de poder determinar
l'origen del problema i prendre les mesures pertinents amb la finalitat que no
es repeteixi.,

En què data va començar el Govern les labors per a l'aclariment d'origen d'a
quest incident?
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Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputat del Crup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem,
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
El passat mes de gener, el grup municipal de Vila-Seca en Comú es va posar en
contacte amb Mare Terra Fundació Mediterrània. L'Agència de Residus,
l'Agència del Agüa, el Seprono, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Gepec i al
mateix ajuntament de Vila-Seca però informar sobre l'aparició de milions de
boles de polietilè a la platja tarragonina de la Pineda, al municipi de Vila-Seca.

Dos tècnics ambientals de la fundació es van trasllat al lloc dels fets per poder
estudiar in situ quina era la situació al litoral. I, efectivament, vam comprovar
que és una circumstància molt greuja que hi ha una gran acumulació d'esferes
de plàstic. Que són molt perjudicials per al medi ambient i de manera especial
per als animals marins, atès que, en ser molt semblant als ous dels peixos, són
ingerits per molt animals marins suposant una sèrie d'amenaces per a la diver
sitat de la fauna i la flora marina.

Pel que fa al material, se sospita que es tracta de la matèria primera bàsica que
s'utilitza en les fabriques de plàstic per produir els objectes quotidians i que
s'obté en les refineries de petroli, després del procés de reciclatge, abocament
0 per a la neteja de les cisternes. Les entitats creuen que les esferes de polieti

lè podrien provenir d'algunes empreses químiques de la zona o bé de la càrre
ga i descàrrega dels vaixells que arriben pel mar. Per això creuen, que s'ha
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d'investigar quines empreses treballen amb aquest material i depurar respon
sabilitat dels culpables.

No obstant això, és important destacar que lamentablement aquesta no és la
primera vegada que passa un succés així, ja que hi ha constància que fa dos
anys, al 201 7 es va viure una situació semblat a la finals del mes de gener.

Davant de això, des de Catalunya en Comú Podem vam fer preguntes al Go
vern.

Al respecte i el Govern ens vam respondre, que seria necessari fer un aclari
ment per conèixer si l'origen d'aquest incident ha estat un succés ocorregut en
el mar, o bé es tracta d'un abocament produït en la línia de costa o en els vol
tants del Port de Tarragona.

Per aquesta raó, el Govern ens va informar que s'havia procedit a requerir in
formació, tant al Port de Tarragona com a l'Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT), per a que aportin dades relatives a les empreses i activitats
que treballen amb aquest productes o en fabriquen, així com relatives al tràn
sit dels mateixos que es va registrar en les dates precedents a l'incident. A més
també s'havia requerit informació sobre els processos de càrrega i descàrrega
d'aquests productes en el Port de Tarragona.
I, que un cop s'haguessin rebut aquesta informació, es realitzaria les inspecci
ons i es valoraran els esdeveniments ocorreguts, per tal de poder determinar
l'origen del problema i prendre les mesures pertinents amb la finalitat que no
es repeteixi.

Quins han estat els resultats d'aquest aclariment? Finalment el Govern pot dir
que van ser successos ocorreguts en la mar o bé es tracta d'un abocaments
produït en la línia de la costa al voltant del Port de Tarragona?
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Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem,
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
El passat mes de gener, el grup municipal de Vila-Seca en Comú es va posar en
contacte amb Mare Terra Fundació Mediterrània. L'Agència de Residus,
l'Agència del Agua, el Seprono, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Gepec i al
mateix ajuntament de Vila-Seca però informar sobre l'aparició de milions de
boles de polietilè a la platja tarragonina de la Pineda, al municipi de Vila-Seca.

Dos tècnics ambientals de la fundació es van trasllat al lloc dels fets per poder
estudiar in situ quina era la situació al litoral. I, efectivament, vam comprovar
que és una circumstància molt greu ja que hi ha una gran acumulació d'esferes
de plàstic. Que són molt perjudicials per al medi ambient i de manera especial
per als animals marins, atès que, en ser molt semblant als ous dels peixos, són
ingerits per molt animals marins suposant una sèrie d'amenaces per a la diver
sitat de la fauna i la flora marina.

Pel que fa al material, se sospita que es tracta de la matèria primera bàsica que
s'utilitza en les fabriques de plàstic per produir els objectes quotidians i que
s'obté en les refineries de petroli, després del procés de reciclatge, abocament
0 per a la neteja de les cisternes. Les entitats creuen que les esferes de po

lietilè podrien provenir d'algunes empreses químiques de la zona o bé de la
càrrega i descàrrega dels vaixells que arriben pel mar. Per això creuen, que
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s'ha d'investigar quines empreses treballen amb aquest material i depurar res
ponsabilitat dels culpables.

No obstant això, és important destacar que lamentablement aquesta no és la
primera vegada que passa un succés així, ja que hi ha constància que fa dos
anys, al 201 7 es va viure una situació semblat a la finals del mes de gener.

Davant de això, des de Catalunya en Comú Podem vam fer preguntes al Go
vern.

Al respecte i el Govern ens vam respondre, que seria necessari fer un aclari
ment per conèixer si l'origen d'aquest incident ha estat un succés ocorregut en
el mar, o bé es tracta d'un abocament produït en la línia de costa o en els vol
tants del Port de Tarragona.

Per aquesta raó, el Govern ens va informar que s'havia procedit a requerir in
formació, tant al Port de Tarragona com a l'Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT), per a que aportin dades relatives a les empreses i activitats
que treballen amb aquest productes o en fabriquen, així com relatives al tràn
sit dels mateixos que es va registrar en les dates precedents a l'incident. A més
també s'havia requerit informació sobre els processos de càrrega i descàrrega
d'aquests productes en el Port de Tarragona.
I, que un cop s'haguessin rebut aquesta informació, es realitzaria les inspec
cions i es valoraran els esdeveniments ocorreguts, per tal de poder determinar
l'origen del problema i prendre les mesures pertinents amb la finalitat que no
es repeteixi.
Quines van ser les consultes realitzades per part del Govern al Port de Tarra
gona? quins han estat les respostes?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
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Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputat del Crup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem,
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
El passat mes de gener, el grup municipal de Vila-Seca en Comú es va posar en
contacte amb Mare Terra Fundació Mediterrània. L'Agència de Residus,
l'Agència del Agua, el Seprono, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Gepec i al
mateix ajuntament de Vila-Séca però informar sobre l'aparició de milions de
boles de polietilè a la platja tarragonina de la Pineda, al municipi de Vila-Seca.

Dos tècnics ambientals de la fundació es van trasllat al lloc dels fets per poder
estudiar in situ quina era la situació al litoral. I, efectivament, vam comprovar
que és una circumstància molt greu ja que hi ha una gran acumulació d'esferes
de plàstic. Que són molt perjudicials per al medi ambient i de manera especial
per als animals marins, atès que, en ser molt semblant als ous dels peixos, són
ingerits per molt animals marins suposant una sèrie d'amenaces per a la diver
sitat de la fauna i la flora marina.

Pel que fa al material, se sospita que es tracta de la matèria primera bàsica que
s'utilitza en les fabriques de plàstic per produir els objectes quotidians i que
s'obté en les refineries de petroli, després del procés de reciclatge, abocament
o per a la neteja de les cisternes. Les entitats creuen que les esferes de po
lietilè podrien provenir d'algunes empreses químiques de la zona o bé de la
càrrega i descàrrega dels vaixells que arriben pel mar. Per això creuen, que
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s'ha d'investigar quines empreses treballen amb aquest material i depurar res
ponsabilitat dels culpables.

No obstant això, és important destacar que lamentablement aquesta no és la
primera vegada que passa un succés així, ja que hi ha constància que fa dos
anys, al 201 7 es va viure una situació semblat a la finals del mes de gener.

Davant de això, des de Catalunya en Comú Podem vam fer preguntes al Go
vern.

Al respecte i el Govern ens vam respondre, que seria necessari fer un aclari
ment per conèixer si l'origen d'aquest incident ha estat un succés ocorregut en
el mar, o bé es tracta d'un abocament produït en la línia de costa o en els vol
tants del Port de Tarragona.

Per aquesta raó, el Govern ens va informar que s'havia procedit a requerir in
formació, tant al Port de Tarragona com a l'Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT), per a que aportin dades relatives a les empreses i activitats
que treballen amb aquest productes o en fabriquen, així com relatives al tràn
sit dels mateixos que es va registrar en les dates precedents a l'incident. A més
també s'havia requerit informació sobre els processos de càrrega i descàrrega
d'aquests productes en el Port de Tarragona.
I, que un cop s'haguessin rebut aquesta informació, es realitzaria les inspec
cions i es valoraran els esdeveniments ocorreguts, per tal de poder determinar
l'origen del problema i prendre les mesures pertinents amb la finalitat que no
es repeteixi.

Quines van ser les consultes realitzades per part del Govern a l'Associació Em
presarial Química de Tarragona? Quins han estat les respostes?

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputat del Crup Parlamentar! de Catalunya en Comú Podem,
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
El passat mes de gener, el grup municipal de Vila-Seca en Comú es va posar en
contacte amb Mare Terra Fundació Mediterrània. L'Agència de Residus,
l'Agència del Agua, el Seprono, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Cepec i al
mateix ajuntament de Vila-Seca però informar sobre l'aparició de milions de
boles de polietilè a la platja tarragonina de la Pineda, al municipi de Vila-Seca.

Dos tècnics ambientals de la fundació es van trasllat al lloc dels fets per poder
estudiar in situ quina era la situació al litoral. I, efectivament, vam comprovar
que és una circumstància molt greu ja que hi ha una gran acumulació d'esferes
de plàstic. Que són molt perjudicials per al medi ambient i de manera especial
per als animals marins, atès que, en ser molt semblant als ous dels peixos, són
ingerits per molt animals marins suposant una sèrie d'amenaces per a la diver
sitat de la fauna i la flora marina.

Pel que fa al material, se sospita que es tracta de la matèria primera bàsica que
s'utilitza en les fabriques de plàstic per produir els objectes quotidians i que
s'obté en les refineries de petroli, després del procés de reciclatge, abocament
0 per a la neteja de les cisternes. Les entitats creuen que les esferes de polieti

lè podrien provenir d'algunes empreses químiques de la zona o bé de la càrre
ga i descàrrega dels vaixells que arriben pel mar. Per això creuen, que s'ha
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d'investigar quines empreses treballen amb aquest material i depurar respon
sabilitat dels culpables.

No obstant això, és important destacar que lamentablement aquesta no és la
primera vegada que passa un succés així, ja que hi ha constància que fa dos
anys, al 201 7 es va viure una situació semblat a la finals del mes de gener.

Davant de això, des de Catalunya en Comú Podem vam fer preguntes al Go
vern.

Al respecte i el Govern ens vam respondre, que seria necessari fer un aclari
ment per conèixer si l'origen d'aquest incident ha estat un succés ocorregut en
el mar, o bé es tracta d'uh abocament produït en la línia de costa o en els vol
tants del Port de Tarragona.

Per aquesta raó, el Govern ens va informar que s'havia procedit a requerir in
formació, tant al Port de Tarragona com a l'Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT), per a que aportin dades relatives a les empreses i activitats
que treballen amb aquest productes o en fabriquen, així com relatives al tràn
sit dels mateixos que es va registrar en les dates precedents a l'incident. A més
també s'havia requerit informació sobre els processos de càrrega i descàrrega
d'aquests productes en el Port de Tarragona.
I, que un cop s'haguessin rebut aquesta informació, es realitzaria les inspecci
ons i es valoraran els esdeveniments ocorreguts, per tal de poder determinar
l'origen del problema i prendre les mesures pertinents amb la finalitat que no
es repeteixi.
En què data va acabar el Govern de realitzar les consultes pertinents al Port de
Tarragona i a l'Associació Empresarial Química de Tarragona?
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputat del Crup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem,
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
El passat mes de gener, el grup municipal de Vila-Seca en Comú es va posar
en contacte amb Mare Terra Fundació Mediterrània. L'Agència de Residus,
l'Agència del Agua, el Seprono, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Gepec i al
mateix ajuntament de Vila-Seca però informar sobre l'aparició de milions de
boles de polietilè a la platja tarragonina de la Pineda, al municipi de Vila-Seca.

Dos tècnics ambientals de la fundació es van trasllat al lloc dels fets per poder
estudiar in situ quina era la situació al litoral. I, efectivament, vam comprovar
que és una circumstància molt greu ja que hi ha una gran acumulació d'esferes
de plàstic. Que són molt perjudicials per al medi ambient i de manera especial
per als animals marins, atès que, en ser molt semblant als ous dels peixos, són
ingerits per molt animals marins suposant una sèrie d'amenaces per a la diver
sitat de la fauna i la flora marina.

Pel que fa al material, se sospita que es tracta de la matèria primera bàsica que
s'utilitza en les fabriques de plàstic per produir els objectes quotidians i que
s'obté en les refineries de petroli, després del procés de reciclatge, abocament
o per a la neteja de les cisternes. Les entitats creuen que les esferes de polieti
lè podrien provenir d'algunes empreses químiques de la zona o bé de la càrre
ga i descàrrega dels vaixells que arriben pel mar. Per això creuen, que s'ha
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d'investigar quines empreses treballen amb aquest material i depurar respon
sabilitat dels culpables.

No obstant això, és important destacar que lamentablement aquesta no és la
primera vegada que passa un succés així, ja que hi ha constància que fa dos
anys, al 2017 es va viure una situació semblat a la finals del mes de gener.

Davant de això, des de Catalunya en Comú Podem vam fer preguntes al Go
vern,

Al respecte i el Govern ens vam respondre, que seria necessari fer un aclari
ment per conèixer si l'origen d'aquest incident ha estat un succés ocorregut en
el mar, o bé es tracta d'un abocament produït en la línia de costa o en els vol
tants del Port de Tarragona.

Per aquesta raó, el Govern ens va informar que s'havia procedit a requerir in
formació, tant al Port de Tarragona com a l'Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT), per a que aportin dades relatives a les empreses i activitats
que treballen amb aquest productes o en fabriquen, així com relatives al trànsit
dels mateixos que es va registrar en les dates precedents a l'incident. A més
també s'havia requerit informació sobre els processos de càrrega i descàrrega
d'aquests productes en el Port de Tarragona.
I, que un cop s'haguessin rebut aquesta informació, es realitzaria les inspecci
ons i es valoraran els esdeveniments ocorreguts, per tal de poder determinar
l'origen del problema i prendre les mesures pertinents amb la finalitat que no es
repeteixi.
Quin ha estat el mètode i en què s'han basat aquestes inspeccions?
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputat del Crup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem,
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
El passat mes de gener, el grup municipal de Vila-Seca en Comú es va posar en
contacte amb Mare Terra Fundació Mediterrània. L'Agència de Residus,
l'Agència del Agua, el Seprono, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Gepec i al
mateix ajuntament de Vila-Seca però informar sobre l'aparició de milions de
boles de polietilè a la platja tarragonina de là Pineda, al municipi de Vila-Seca.

Dos tècnics ambientals de la fundació es van trasllat al lloc dels fets per poder
estudiar in situ quina era la situació al litoral. I, efectivament, vam comprovar
que és una circumstància molt greu ja que hi ha una gran acumulació d'esferes
de plàstic. Que són molt perjudicials per al medi ambient i de manera especial
per als animals marins, atès que, en ser molt semblant als ous dels peixos, són
ingerits per molt animals marins suposant una sèrie d'amenaces per a la diver
sitat de la fauna i la flora marina.

Pel que fa al material, se sospita que es tracta de la matèria primera bàsica que
s'utilitza en les fabriques de plàstic per produir els objectes quotidians i que
s'obté en les refineries de petroli, després del procés de reciclatge, abocament
0 per a la neteja de les cisternes. Les entitats creuen que les esferes de po

lietilè podrien provenir d'algunés empreses químiques de la zona o bé de la
càrrega i descàrrega dels vaixells que arriben pel mar. Per això creuen, que
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s'ha d'investigar quines empreses treballen amb aquest material i depurar res
ponsabilitat dels culpables.

No obstant això, és important destacar que lamentablement aquesta no és la
primera vegada que passa un succés així, ja que hi ha constància que fa dos
anys, al 201 7 es va viure una situació semblat a la finals del mes de gener.

Davant de això, des de Catalunya en Comú Podem vam fer preguntes al Go
vern.

Al respecte i el Govern ens vam respondre, que seria necessari fer un aclari
ment per conèixer si l'origen d'aquest incident ha estat un succés ocorregut en
el mar, o bé es tracta d'un abocament produït en la línia de costa o en els vol
tants del Port de Tarragona.

Per aquesta raó, el Govern ens va informar que s'havia procedit a requerir in
formació, tant al Port de Tarragona com a l'Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT), per a que aportin dades relatives a les empreses i activitats
que treballen amb aquest productes o en fabriquen, així com relatives al tràn
sit dels mateixos que es va registrar en les dates precedents a l'incident. A més
també s'havia requerit informació sobre els processos de càrrega i descàrrega
d'aquests productes en el Port de Tarragona.
I, que uri cop s'haguessin rebut aquesta informació, es realitzaria les inspec
cions i es valoraran els esdeveniments ocorreguts, per tal de poder determinar
l'origen del problema i prendre les mesures pertinents amb la finalitat que no
es repeteixi.
En què data va començar el Govern les labors d'inspecció per a valorar els suc
cessos ocorreguts i poder determinar l'origen del problema, així com les mesu
res pertinents?
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A LA MESA DEL PARLAMENT

Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem,
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
El passat mes de gener, el grup municipal de Vila-Seca en Comú es va posar en
contacte amb Mare Terra Fundació Mediterrània. L'Agència de Residus,
l'Agència del Agua, el Seprono, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Gepec i al
mateix ajuntament de Vila-Seca però informar sobre l'aparició de milions de
boles de polietilè a la platja tarragonina de la Pineda, al municipi de Vila-Seca.

Dos tècnics ambientals de la fundació es van trasllat al lloc dels fets per poder
estudiar in situ quina era la situació al litoral. I, efectivament, vam comprovar
que és una circumstància molt greuja que hi ha una gran acumulació d'esferes
de plàstic. Que són molt perjudicials per al medi ambient i de manera especial
per als animals marins, atès que, en ser molt semblant als ous dels peixos, són
ingerits per molt animals marins suposant una sèrie d'amenaces per a la diver
sitat de la fauna i la flora marina.

Pel que fa al material, se sospita que es tracta de la matèria primera bàsica que
s'utilitza en les fabriques de plàstic per produir els objectes quotidians i que
s'obté en les refineries de petroli, després del procés de reciclatge, abocament
0 per a la neteja de les cisternes. Les entitats creuen que les esferes de polieti

lè podrien provenir d'algunes empreses químiques de la zona o bé de la càrre
ga i descàrrega dels vaixells que arriben pel mar. Per això creuen, que s'ha
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d'investigar quines empreses treballen amb aquest material i depurar respon" ' ~ "
sabilitat dels culpables.

No obstant això, és important destacar que lamentablement aquesta no és la
primera vegada que passa un succés així, ja que hi ha constància que fa dos
anys, al 201 7 es va viure una situació semblat a la finals del mes de gener.

Davant de això, des de Catalunya en Comú Podem vam fer preguntes al Go
vern.

Al respecte i el Govern ens vam respondre, que seria necessari fer un aclari
ment per conèixer si l'origen d'aquest incident ha estat un succés ocorregut en
el mar, o bé es tracta d'un abocament produït en la línia de costa o en els vol
tants del Port de Tarragona.

Per aquesta raó, el Govern ens va informar que s'havia procedit a requerir in
formació, tant al Port de Tarragona com a l'Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT), per a que aportin dades relatives a les empreses i activitats
que treballen amb aquest productes o en fabriquen, així com relatives al tràn
sit dels mateixos que es va registrar en les dates precedents a l'incident. A més
també s'havia requerit informació sobre els processos de càrrega i descàrrega
d'aquests productes en el Port de Tarragona.
I, que un cop s'haguessin rebut aquesta informació, es realitzaria les inspecci
ons I es valoraran els esdeveniments ocorreguts, per tal de poder determinar
l'origen del problema i prendre les mesures pertinents amb la finalitat que no
es repeteixi.

Quin han estat els resultats d'aquestes inspeccions?
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Yolanda López Fernández, diputada, David Cid Colomer, diputat, Lucas Silvano
Ferro Solé, diputat del Crup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem,
d'acord amb el que estableixen els articles 163 i 166 del Reglament del Parla
ment, presenten la pregunta següent, per tal que els sigui contestada amb
resposta escrita.
Interessa saber a aquests diputats i al seu grup parlamentari:
El passat mes de gener, el grup municipal de Vila-Seca en Comú es va posar
en contacte amb Mare Terra Fundació Mediterrània. L'Agència de Residus,
l'Agència del Agua, el Seprono, Greenpeace, Ecologistes en Acció, Gepec i al
mateix ajuntament de Vila-Seca però informar sobre l'aparició de milions de
boles de polietilè a la platja tarragonina de la Pineda, al municipi de Vila-Seca.

Dos tècnics ambientals de la fundació es van trasllat al lloc dels fets per poder
estudiar in situ quina era la situació al litoral. I, efectivament, vam comprovar
que és una circumstància molt greu ja que hi ha una gran acumulació d'esferes
de plàstic. Que són molt perjudicials per al medi ambient i de manera especial
per als animals marins, atès que, en ser molt semblant als ous dels peixos, són
ingerits per molt animals marins suposant una sèrie d'amenaces per a la diver
sitat de la fauna i la flora marina.

Pel que fa al material, se sospita que es tracta de la matèria primera bàsica que
s'utilitza en les fabriques de plàstic per produir els objectes quotidians i que
s'obté en les refineries de petroli, després del procés de reciclatge, abocament
0 per a la neteja de les cisternes. Les entitats creuen que les esferes de polieti
lè podrien provenir d'algunes empreses químiques de la zona o bé de la càrre
ga i descàrrega dels vaixells que arriben pel mar. Per això creuen, que s'ha
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d'investigar quines empreses treballen amb aquest material i depurar respon
sabilitat dels culpables.

No obstant això, és important destacar què lamentablement aquesta no és la
primera vegada que passa un succés així, ja que hi ha constància que fa dos
anys, al 2017 es va viure una situació semblat a la finals del mes de gener.

Davant de això, des de Catalunya en Comú Podem vam fer preguntes al Go
vern.

Al respecte i el Govern ens vam respondre, que seria necessari fer un aclari
ment per conèixer si l'origen d'aquest Incident ha estat un succés ocorregut en
ei mar, o bé es tracta d'un abocament produït en la línia de costa o en els vol
tants del Port de Tarragona.

Per aquesta raó, el Govern ens va informar que s'havia procedit a requerir in
formació, tant al Port de Tarragona com a l'Associació Empresarial Química de
Tarragona (AEQT), per a que aportin dades relatives a les empreses i activitats
que treballen amb aquest productes o en fabriquen, així com relatives al trànsit
dels mateixos que es va registrar en les dates precedents a l'incident. A més
també s'havia requerit informació sobre els processos de càrrega i descàrrega
d'aquests productes en el Port de Tarragona.
I, que un cop s'haguessin rebut aquesta informació, es realitzaria les inspecci
ons i es valoraran els esdeveniments ocorreguts, per tal de poder determinar
l'origen del problema i prendre les mesures pertinents amb la finalitat que no es
repeteixi.
Quin tipus de mesures ha adoptat el Govern perquè no continuïn apareixent
aquestes boles de polietilè en les costes i en la mar?

Model: 314 Pregunta per escrit al Govern

2

I
PAPaW:.'
,-- f: • : K ; Grup Parlamentari de Catalunya en C.múP.d.n,ggg^'. = «;.^.^,_

Palau del Parlament, 3 de desembre de 2020

0 3 OES. 2020
i ENl AADANÚrx ..

\N' ^

! NT

Yolanda López Fernández
Diputada del GP CatECP

Lucas Silvano Ferro Solé
Diputat del GP CatECP

David Cid Colomer
Diputat del GP CatECP

ÀREA DE REGISTRE DE SECRETARIA GENERAL
Registrat per mitjà de correu electrònic
de conformitat amb l'Acord de la Mesa del Parlament
de 26 de maig de 2020 (BOPC 616, 05.06.2020)

3
Model; 314 Pregunta per escrit al Govern

