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3.

Tramitacions en curs

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’aparició de partícules de polietilè a la
platja de la Pineda, de Vila-seca
250-00697/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 35667 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 05.04.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 35667)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De supressió i addició al punt 1

1. Realitzar l’estudi des de la Conselleria de Medi Ambient, Sol·licitar a l’organisme competent de costes que realitzi l’estudi on es valori la repercussió mediambiental i el grau de toxicitat de les boles de polietilè que van aparèixer a la platja de
la Pineda, al territori de Vila-seca.
Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió al punt 2

2. Sol·licitar a l’organisme competent en navegació que faci les investigacions
oportunes per conèixer i depurar responsabilitats.
Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De supressió al punt 3

3. Sol·licitar a l’organisme competent en navegació que un cop coneguts els responsables s’obri un expedient sancionador als mateixos.

Proposta de resolució sobre el dipòsit controlat de la vall d’en Joan,
al massís del Garraf
250-00700/12
ESMENES PRESENTADES
Reg. 35668 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 05.04.2019
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI
REPUBLICÀ (REG. 35668)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
D’addició al punt 3

3. Donar resposta a les denúncies i queixes rebudes per part de ciutadans i entitats en relació amb l’antic abocador del Garraf per part de l’Autoritat Metropolitana
de Barcelona i, si escau la Generalitat de Catalunya.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió i addició al punt 4

4. Informar i coordinar les actuacions del projecte de restauració del dipòsit
clausurat de la Vall d’en Joan, consistents en la recuperació i integració paisatgística anteriors amb l’Autoritat Metropolitana de Barcelona i els ajuntaments de Sitges,
Olivella i Begues.

3.10.25. Propostes de resolució
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4.

Informació

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10.

Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la
consellera de la Presidència sobre els objectius i les actuacions del
seu departament
355-00056/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: consellera, del Departament de la Presidència (reg.
35566).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 04.04.2019.

Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris
i d’altres persones
4.53.15.

Sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i
Administració Pública amb la directora de l’Autoritat Catalana de
Protecció de Dades per a presentar la memòria corresponent al 2018
359-00016/12
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: directora, de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (reg. 34977).
Comissió competent: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 04.04.2019.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern
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