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El Ple del CTESC ha aprovat avui dos 

dictàmens: un sobre l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya i l’altre sobre Pesca-

turisme 

DICTAMEN SOBRE L’ESCOLA D’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 
DE CATALUNYA 

Barcelona, 6 de febrer 2023.- El CTESC considera que prèviament a l’elaboració 

d’aquesta norma hauria estat necessari realitzar una negociació i debat sobre el model de 

funció pública i d’ocupació pública amb tots els actors socials i polítics implicats ja que 

l’Escola d’Administració Pública (EAPC) haurà de donar servei a aquest model de funció i 

ocupació pública. 

D’acord amb l’objectiu de l’Avantprojecte de llei de convertir l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya en l’eix vertebrador del sistema de formació de totes les 

administracions públiques, el CTESC creu que en el cas de les entitats del sector públic 

de la Generalitat de Catalunya l’Avantprojecte de llei hauria de regular el seu accés 

directe als serveis de l’EAPC, especialment pel que fa a les seves competències en 

formació. 

El CTESC veu convenient que les organitzacions empresarials més representatives de 

Catalunya cooperin amb l’EAPC en programar cursos formatius i en aquelles altres 

matèries que constitueixin les finalitats de l’EAPC i considera necessari que formin part 

del Consell Rector de l’Escola d’Administració Pública.  

Pel que fa a la representació sindical al Consell rector el dictamen recomana establir que 

consisteix en “Cinc vocals proposats/des per les principals organitzacions sindicals més 

representatives a Catalunya en l’àmbit de l’Administració pública”. 

El CTESC recomana que la direcció de l’EAPC tingui un caràcter col·legiat. També 

considera que la formació dels càrrecs electes del ens locals de Catalunya no correspon a 

l’EAPC. 
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El CTESC recomana que es posi un termini per a l’aprovació del Reglament de 

desenvolupament de la Llei. 

El dictamen compta amb un vot particular de la UGT 

Dictamen i vot particular  

DICTAMEN SOBRE MODIFICACIÓ DE LA NORMATIVA DE 2012 
DE LA PESCA-TURISME, EL TURISME PESQUER I AQÜÍCOLA I 
LES DEMOSTRACIONS DE PESCA EN AIGÜES MARÍTIMES I 
CONTINENTALS DE CATALUNYA. 

El CTESC valora positivament la modificació que fa el Projecte de decret, d’una banda, 

per l’ampliació de la durada de l’autorització del permís de l’activitat i d’altra banda, perquè 

facilita la simplificació administrativa passant de comunicació prèvia a declaració 

responsable per a iniciar l’activitat. També es valora que les modificacions es facin 

garantint la sostenibilitat del medi marítim i natural.  

Dictamen 
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