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Pla estratègic de serveis socials 2020-2024
259-00004/12
PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS
SOCIALS I FAMÍLIES
Reg. 87523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 01.12.2020
Tramitació: article 170 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 37 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de
serveis socials, us trameten pel vostre coneixement i als efectes del que disposa l’article 170 i concordants del Reglament del Parlament de Catalunya, el Pla Estratègic
de Serveis Socials 2020-2024, per tal que sigui tramitat per una comissió legislativa.
Així mateix, sol·licitem que aquesta tramitació es dugui a terme pel procediment d’urgència extraordinària de l’article 107.4 del Reglament del Parlament de
Catalunya.
Atentament,
Barcelona, 30 de novembre de 2020
Chakir El Homrani Lesfar, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
N. de la r.: El Pla esmentat i la documentació que l’acompanya poden ésser consultats a l’Arxiu del Parlament. Així mateix, el Pla també pot ésser consultat en l’edició
electrònica d’aquest BOPC. .

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (reg.
87523).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 01.12.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del
02.12.2020 al 03.12.2020).
Finiment del termini: 04.12.2020; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 01.12.2020.

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

3

