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A LA MESA DEL PARLAMENT

Els grups sotasignats, d'acord amb el que estableixen els articles 47, 63 i concordants del Reglament del Parlament, propasen la creació d'una comissió específica per a l'estudi de la seguretat del sectpr de la petroquímica a Catalunya.

PROPOSTA DE CREACIÓ D'UNA COMISSIÓ ESPECÍFICA PÉR A ÉS L'ESTUDI DE LA SEGURETAT DEL SEC·.
TOR DE LA PETROQUÍMICA A CATALUNYA

Exposició de motius
El passat 14 de gener va tenir lloc un accident al complex de la petroquímica
de Tarragona amb. greus i lamentables perdues humanes i danys materials.
Aquet accident és un deis més greus de la historia del seu complex petroquímic, si descomptem el vessament al Francolí de 2008 i l'atemptat contra Enpetrol, que tampoc es pot qualificar d'accident.·
Aquest lamentable accident suposa un canvi de paradigma
ció de l'activitat de la indústria química.

resp~cte

la percep-

És necessari coneixer de forma transparent tot el que va succeir durant
!'emergencia, depurar responsabilitats i estupiar les actuacions necessaries per
garantir plenament la seguretat ambiental, industrial i laboral una informació
adequada a la població i les mesures de control ambiental.
Cal dir que treballar per la seguretat també suposa treballar per la competitivitat de la indústria enfront altres complexes petroquímics a Europa i cada vegada més Asia .

•

Fa més de 90 anys que la indústria es va instal·lar a Tarragona i a mesura que
ha anat avan~ant la tecnología, les empreses del sector (la majorta multinacionals) han treballat en la millora de la implantació de les Millors Tecniques Disponibles, moltes vegades amb valor afegit per sobre deis parametres que marca la llei. Segurament amb marge de millora i amb voluntat de trobar l'encaix
ambla població de l'entorn.
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Aquest accident ha provocat el desconcert i la preocupació, ha generat inquietuds a l'entorn de les condicions mediambientals i de salut de les persones i ha
generat un debat sobre la seguretat, els riscos ambientals i la gestió de les
emergencies químiques, així com sobre el model economic del Camp de Tar"'
ragona.

Normes d'organització i funcionament
TIPUS DE COMISSIÓ

Es propasa la creació d'una comissió específica d'estudi de la seguretat del
sector de la petroquímica a Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article
63 del Reglament del Parlament.
COMPOSICIÓ

La comissió ha d'ésser integrada per un membre de cada grup parlamentari.
La seva regulació es preveu d'acord amb les disposicions del Reglament del
Parlament pera aquest tipus d'organ.
D'altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tecnics, especialistes i membres d'entitats.
OBJECTE

L'estudi de la seguretat . del
sector de la petroquímica a Catalunya i en con'
cret el funcionament deis plans de seguretat exterior.
TERMINI PERA LA REALITZACIÓ DELS TREBALLS DE LA COMISSIÓ

La comissió esp~cífica d'una comissió per a l'estudi de la seguretat del sector de la petroquímica a Catalunya tindra la vigencia corresponent a la de la
legislatura en curs.
La comissió podra redactar un informe final que, si escau,
d'acord amb les previsions del Reglament del Parlament.
Palau del Parlament, 29 de gener de 2020

~st:án suárezPortaveu del GP Cs
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Anna Caula i Paretas
Portaveu del GP ERC

e::·.. '-- ¿
. Caries RieraAfbert
Representant del SP CUP-CC
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