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Aprovat el Dictamen sobre la Proposta d’acord pel
qual s’aprova el Pla de ports de Catalunya Horitzó
2030
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Ports, Pla, Dictamen

Text de la nota
El CTESC valora que el Pla de Ports inclogui un apartat específic sobre sostenibilitat
ambiental, mitigació i adaptació al canvi climàtic.
El CTESC considera que el Pla conté un excés d'anglicismes, fet que es contradiu
amb les polítiques de normalització de l'ús de les llengües pròpies del nostre territori.
Per tant, es proposa una revisió d'aquells termes que tinguin un equivalent en català,
el què podria correspondre a la majoria dels casos

Pla de ports
Pel que fa als apartats del Pla de ports el CTESC proposa que la referència a les
tendències recollides a l’apartat sobre “green ports” haurien d'incorporar les
pràctiques que realitzen diverses confraries de pescadors de retirada de residus de
les aigües marítimes en col·laboració amb diverses administracions públiques.
El dictamen també considera que l'apartat sobre “Sostenibilitat econòmica” hauria
d'incloure una referència al desplegament de polítiques avançades en prevenció de
riscos laborals en la gestió i el manteniment de les infraestructures portuàries.
Aquesta menció formaria part de la línia d'actuació “Vetllar per la seguretat...”.
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En relació amb l'estratègia ”Adaptació al canvi climàtic” el CTESC proposa incloure
mesures concretes per tal d'adequar els llocs de treball presents als ports als nous
riscos que s'estan generant a partir de la nova realitat climàtica. Aquesta línia
d'actuació es podria estendre a les persones usuàries dels serveis portuaris.
El CTESC així mateix proposa incloure dins el punt “Contribuir a la conservació del
patrimoni natural”) la possibilitat de realitzar convenis de col·laboració amb diferents
administracions públiques (com l'Agència Catalana de l'Aigua) per contribuir a la
neteja de les aigües superficials i el fons marí, amb especial intensitat en els espais
protegits pròxims als ports de Catalunya.

Enllaç al text del dictamen
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