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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10
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4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la 
negativa a complir la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral
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Sol·licitud i tramitació 13

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció Pública da-
vant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública perquè informi sobre 
el compliment del punt 11, relatiu a l’ocupació pública, de la Moció 89/XII, sobre la 
precarietat laboral
356-00492/12
Sol·licitud 13

Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme davant la Comissió 
d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les declaracions en què manifestava la 
intenció de llevar als municipis la gestió d’una part de la taxa turística
356-00508/12
Sol·licitud 13
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença de Josep Muñoz, cap de la Policia Local de Cambrils, en qualitat 
de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 
d’Agost de 2017
365-00075/12
Substanciació 14

Compareixença d’Evelio Vázquez i Sánchez, intendent major de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00076/12
Substanciació 14

Compareixença d’Amadeu Recasens i Brunet, comissionat de Seguretat i Prevenció 
de l’Ajuntament de Barcelona, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Inves-
tigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00079/12
Substanciació 14

Compareixença de Bernat Valls i Fuster, director general d’Acció Cívica i Comunità-
ria, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00098/12
Substanciació 14

Compareixença de Miguel Sebastián Gascón, exministre d’Indústria, Comerç i Tu-
risme, en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre el Projecte 
Castor
365-00123/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 15

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya
202-00035/12
Pròrroga del termini de presentació de signatures 15

Proposició de llei de creació del Cos Específic de Tècnics Ambientòlegs i Ambien-
tòlogues del Cos de Titulats Superiors, grup A, de l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya
202-00056/12
Rectificació del text presentat 15
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Memòria i compte de la Sindicatura de Comptes corresponents 
al 2018

256-00026/12

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 188.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
202-00055/12

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 28.05.2019

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Munici-

pis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals (tram. 352-01109/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01110/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
de Ports Esportius i Turístics amb relació a la Proposició de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01111/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Catalana 
de Confraries de Pescadors amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01112/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Moviment per la Jus-
tícia Climàtica amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals (tram. 352-01113/12).

Proposta d’audiència en ponència de Jorge Guillén, en representació de l’Institut 
de Ciències del Mar, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals (tram. 352-01114/12).

Proposta d’audiència en ponència d’Agustín Sánchez-Arcilla Conejo, docent del 
Laboratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continen-
tals (tram. 352-01115/12).

Proposta d’audiència en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en oceano-
grafia i gestió del medi marí, amb relació a la Proposició de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01116/12).

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma per la 

Qualitat de l’Aire amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals (tram. 352-01117/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Sector del Mar de Co-
missions Obreres amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals (tram. 352-01118/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Greenpeace amb rela-
ció a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals 
(tram. 352-01119/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat amb relació a la Proposició de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01120/12).
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Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Proposta d’audiència en ponència de Maria García Morales, portaveu de la Pla-

taforma per la Qualitat de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01121/12).

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Grau López, portaveu de l’Àrea de Na-
tura i Biodiversitat d’Ecologistes en Acció, amb relació a la Proposició de llei de ports 
i de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01122/12).

Proposta d’audiència en ponència de Daniel Pardo, portaveu de l’Assemblea de Bar-
ris per un Turisme Sostenible, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01123/12).

Proposta d’audiència en ponència de Lydia Chaparro, membre d’Ecologistes en 
Acció, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes 
i continentals (tram. 352-01124/12).

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió de Territori, 05.06.2019, DSPC-C 266

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en 
Ponència
Compareixença en ponència de Jorge Guillén, en representació de l’Institut de 

Ciències del Mar, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals (tram. 353-00388/12).

Compareixença en ponència d’Agustín Sánchez-Arcilla Conejo, docent del La-
boratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb re-
lació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals 
(tram. 353-00389/12).

Compareixença en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en oceanografia 
i gestió del medi marí, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals (tram. 353-00390/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Ports Esportius i Turístics amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals (tram. 353-00387/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma per la Qualitat 
de l’Aire amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües maríti-
mes i continentals (tram. 353-00391/12).

Compareixença en ponència d’una representació de Greenpeace amb relació a la 
Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 
353-00393/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Sector del Mar de Comis-
sions Obreres amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals (tram. 353-00392/12).

Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials retirades
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació de Munici-

pis de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals (tram. 352-01109/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01110/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Federació Catalana 
de Confraries de Pescadors amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01112/12).
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Moviment per la Jus-
tícia Climàtica amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals (tram. 352-01113/12).

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat amb relació a la Proposició de llei de ports i de trans-
port en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01120/12).

Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials decaigudes
Proposta d’audiència en ponència de Maria García Morales, portaveu de la Pla-

taforma per la Qualitat de l’Aigua, amb relació a la Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01121/12).

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Grau López, portaveu de l’Àrea de Na-
tura i Biodiversitat d’Ecologistes en Acció, amb relació a la Proposició de llei de ports 
i de transport en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01122/12).

Proposta d’audiència en ponència de Daniel Pardo, portaveu de l’Assemblea de 
Barris per un Turisme Sostenible, amb relació a la Proposició de llei de ports i de 
transport en aigües marítimes i continentals (tram. 352-01123/12).

Proposta d’audiència en ponència de Lydia Chaparro, membre d’Ecologistes en 
Acció, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes 
i continentals (tram. 352-01124/12).

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

«Ponència: Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 

continentals», 28.06.2019

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts tingudes
Compareixença en ponència de Jorge Guillén, en representació de l’Institut de 

Ciències del Mar, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals (tram. 353-00388/12).

Compareixença en ponència de Marc Cerdà i Domènech, expert en oceanografia 
i gestió del medi marí, amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en 
aigües marítimes i continentals (tram. 353-00390/12).

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 
Ports Esportius i Turístics amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport 
en aigües marítimes i continentals (tram. 353-00387/12).

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma per la Qualitat 
de l’Aire amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües maríti-
mes i continentals (tram. 353-00391/12).

Compareixença en ponència d’una representació del Sector del Mar de Comis-
sions Obreres amb relació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües 
marítimes i continentals (tram. 353-00392/12).

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts
(canvi de tramitació en aportacions per escrit)
Compareixença en ponència d’Agustín Sánchez-Arcilla Conejo, docent del La-

boratori d’Enginyeria Marítima de la Universitat Politècnica de Catalunya, amb re-
lació a la Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals 
(tram. 353-00389/12).
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 03.07.2019 al 
12.07.2019).
Finiment del termini: 15.07.2019; 10:30 h.

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els cossos policials
250-00788/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40942 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 28.06.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 40942)

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (1)
De modificació del punt 2 

Convocar, quan sigui necessari, la Junta de Seguretat de Catalunya.

Proposta de resolució sobre l’erosió i la pèrdua de sòl
250-00810/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41438; 41468; 41528).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les mesures de 
seguretat als túnels de Vallvidrera
250-00811/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 41469; 41529).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’Observatori dels Drets de la Infància
250-00812/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41439; 41470; 41530).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el tancament d’una línia de P3 a l’Escola 
Sant Joan, de Berga
250-00813/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41440; 41471; 41531).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’Agenda 2030
250-00814/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41441; 41472; 41532).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la reconversió del centre d’atenció 
primària de Segur de Calafell en centre d’urgències d’atenció 
primària
250-00815/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41442; 41473; 41533).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat als barris i les 
urbanitzacions de Calafell
250-00816/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41443; 41474; 41534).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Vilamar, de Calafell, i la construcció d’un edifici definitiu
250-00817/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41444; 41475; 41535).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el servei de bus interurbà de Calafell i el 
Vendrell
250-00818/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41445; 41476; 41536).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la televisió digital terrestre
250-00819/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41446; 41477; 41537).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el sistema de segregació a les escoles 
públiques de Reus
250-00820/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41447; 41478; 41538).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el CAP Sant Pere, de Reus
250-00821/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41448; 41479; 41539).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre els problemes dels instituts de 
Palafrugell
250-00822/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41449; 41480; 41540).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’intercanvi de dades socials i sanitàries 
per a millorar l’atenció a les persones
250-00823/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41450; 41481; 41541).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el canvi curricular en la formació 
professional
250-00824/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41451; 41482; 41542).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de les dues línies de P3 
a l’Escola Sant Joan, de Berga
250-00825/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41452; 41483; 41543).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la pacificació de l’autovia C-31 a 
Castelldefels
250-00826/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 41453; 41484; 41544).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 03.07.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la negativa a complir la Moció 89/XII, 
sobre la precarietat laboral
354-00135/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat 
del GP CatECP (reg. 40671).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 27.06.2019.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de la secretària d’Administració i Funció 
Pública davant la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública perquè informi sobre el compliment del punt 11, relatiu a 
l’ocupació pública, de la Moció 89/XII, sobre la precarietat laboral
356-00492/12

SOL·LICITUD

Presentació: Vidal Aragonés Chicharro, del SP CUP-CC (reg. 40394).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pú-
blica, 27.06.2019.

Sol·licitud de compareixença del director general de Turisme 
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè expliqui les 
declaracions en què manifestava la intenció de llevar als municipis la 
gestió d’una part de la taxa turística
356-00508/12

SOL·LICITUD

Presentació: Rafel Bruguera Batalla, del GP PSC-Units (reg. 41397).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 26.06.2019.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Josep Muñoz, cap de la Policia Local de Cambrils, 
en qualitat de testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00075/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 290.

Compareixença d’Evelio Vázquez i Sánchez, intendent major de la 
Guàrdia Urbana de Barcelona, en qualitat de testimoni, davant la 
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00076/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 290.

Compareixença d’Amadeu Recasens i Brunet, comissionat de 
Seguretat i Prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, en qualitat de 
testimoni, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 
17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00079/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 290.

Compareixença de Bernat Valls i Fuster, director general d’Acció 
Cívica i Comunitària, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
365-00098/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemp-
tats del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 25.06.2019, DSPC-C 290.
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Compareixença de Miguel Sebastián Gascón, exministre d’Indústria, 
Comerç i Turisme, en qualitat de testimoni, davant la Comissió 
d’Investigació sobre el Projecte Castor
365-00123/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre el Projecte Castor en la sessió 2, tin-
guda el 29.10.2018, DSPC-C 88.

4.89. Propostes d’iniciativa legislativa popular

Proposició de llei de modificació de la Llei 1/2003, d’universitats de 
Catalunya
202-00035/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SIGNATURES

Vist l’informe dels serveis jurídics, considerada la sol·licitud de pròrroga del termi-
ni per a recollir signatures, de conformitat amb el que disposa l’article 9 de la Llei 
1/2006, de 16 de febrer, atès que hi concorren causes justificades, es concedeix una 
pròrroga de 60 dies, que finirà el dia 20.11.2019.
Acord: Mesa del Parlament, 25.06.2019

Proposició de llei de creació del Cos Específic de Tècnics 
Ambientòlegs i Ambientòlogues del Cos de Titulats Superiors, grup 
A, de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
202-00056/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 40837 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.06.2019

La Comissió Promotora de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada pel Col·le-
gi d’Ambientòlegs de Catalunya, COAMB, referent a la creació del cos de titulació 
superior de la Generalitat de Catalunya, Ciències Ambientals (grup A, subgrup A1), 
presenta aquest escrit al Parlament de Catalunya per sol·licitar la introducció d’es-
menes al text aprovat per la Mesa del Parlament el dia 23 de maig de 2019, el qual 
fou publicat al BOPC 343 el dia 27 de maig i comunicat, per carta certificada al  
COAMB amb registre de sortida 7367, el dia 29 de maig.

A continuació es detallen la relació d’esmenes que instem siguin introduïdes al 
text aprovat, en cas de no ser possible esmenar parcialment el text de la ILP, sol·li-
citem una nova aprovació per part de la Mesa del text íntegre adjuntat en aquesta 
documentació.

1) En l’exposició de motius títol segon: 
– Substituir: Medi Ambient i Habitatge, Interior, Política Territorial i Obres Pú-

bliques i Presidència.
– Per: de Territori i Sostenibilitat, Interior, Presidència i d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació.
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2) En l’article segon referent a: 
Correspon als titulats en Ciències Ambientals, que s’integren en l’escala especial 

de Tècnics Ambientòlegs i Ambientòlogues del Cos de Titulats Superiors, el desen-
volupament de les funcions següents

– Substituir: 
• L’avaluació ambiental de plans i programes.
• Les tasques de vigilància i control de la qualitat ambiental.
• L’elaboració de peritatges ambientals de caràcter oficial en l’àmbit de les com-

petències corresponents a l’Administració Pública de la Generalitat.
• El dissenys de les polítiques ambientals i plans d’actuació.
• L’elaboració dels Plans de mobilitat i accessibilitat.
• El control, autoritzacions i llicències ambientals de les activitats, d’acord amb 

la llei d’intervenció integral de l’Administració ambiental.
• La gestió dels recursos naturals.
• La planificació integral del territori.
• La gestió ambiental de diferents sectors econòmics.

– Per: 
a) Elaborar, analitzar, implementar i fer seguiment de polítiques, estratègies, progra-

mes, plans i projectes per a la gestió del medi ambient i el desenvolupament sostenible.
b) Elaborar directrius, propostes de resolució, informes, estudis tècnics i peri-

tatges ambientals de caràcter oficial en l’àmbit de les competències corresponents a 
l’Administració Pública de la Generalitat.

c) Impulsar, assistir i gestionar processos administratius relacionats amb el medi 
ambient.

d) Emetre informes en el marc de processos administratius relatius a la gestió del 
medi ambient, les activitats, el territori, el paisatge i el desenvolupament sostenible.

e) Analitzar i aplicar la normativa pròpia de l’àmbit i definir la base tècnica de 
la normativa catalana.

f) Promoure, aplicar i coordinar actuacions d’assessorament, divulgació, sensibi-
lització, formació, educació, innovació i participació relatives a l’àmbit.

g) Assessorar en la integració de la sostenibilitat en les polítiques sectorials del 
propi govern i dels ens locals.

h) Avaluar l’estat i les dinàmiques del medi ambient, i els plans, programes i pro-
jectes que hi tenen incidència.

i) Inspeccionar, analitzar i fer el seguiment de les actuacions i activitats amb in-
cidència sobre el medi ambient.

j) Planificar, gestionar i fer el seguiment dels ajuts econòmics i les inversions di-
rigides a actuacions pròpies de l’àmbit.

k) Coordinació amb la política ambiental europea i internacional.

3) En la disposició transitòria: 

– Substituir: 
Regularitzar les places actualment ocupades per ambientòlegs/gues amb interi-

natges superiors als 10 anys.

– Per: 
Cal garantir un accés just i adequat dels ambientòlegs/òlogues a l’Administració 

de la Generalitat, reconeixent el caràcter específic d’aquests professionals del medi 
ambient. Mentre aquest accés no estigui garantit, les places actualment ocupades 
per llicenciats i graduats en ciències ambientals romandran excloses de qualsevol 
procés de concurs-oposició al Cos General que es convoqui.

I per a que així consti, signa: 
A Barcelona, 17 de juny de 2019
Sr. Ricard Vizcarra, representant de la Comissió Promotora de la ILP
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