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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

Relació d’iniciatives legislatives populars tramitables
202-00018/08, 202-00059/08 i 202-00022/10
REPRESA DE LA TRAMITACIÓ
Mesa del Parlament, 20.02.2018

La Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, de conformitat amb
l’article 206.1 del Reglament i l’article 15.3 de la Llei 1/2006, de 16 de febrer, de la
iniciativa legislativa popular, ha acordat que els procediments legislatius de les iniciatives legislatives populars es reprenguin en el punt en què van quedar en la darrera legislatura.
Proposició de llei de mesures urgents per a l’habitatge (tram. 202-00018/08)
Presentació de la iniciativa: 27.03.2007
Últim tràmit: publicació de les esmenes presentades (articulat), 30.11.2016
Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 202-00059/08)
Presentació de la iniciativa: 09.02.2009
Últim tràmit: publicació de la comissió tramitadora, 11.02.2016.
Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre (tram. 202-00022/10)
Presentació de la iniciativa: 21.02.2013
Últim tràmit: publicació de les esmenes presentades (articulat), 15.09.2016.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2018
La secretària quarta, Alba Vergés i Bosch; el president, Roger Torrent i Ramió

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.11.

Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

Procediment per a elegir els senadors que han de representar la
Generalitat al Senat
280-00001/12
CANDIDATS A SENADORS PROPOSATS PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Presidència del Parlament

D’acord amb l’article 174.3 del Reglament del Parlament, faig constar que els
grups parlamentaris, en compliment de l’acord de la Mesa el Parlament, escoltada la
Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 174.2 del Reglament, del 6 de febrer de 2018, han proposat els candidats següents perquè representin la Generalitat
al Senat, d’acord amb l’article 61.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya:
Grup Parlamentari de Ciutadans
Francesc Xavier Alegre Buxeda
Lorena Roldán Suárez
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Grup Parlamentari de Junts per Catalunya
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Marta Pascal i Capdevila
Grup Parlamentari Republicà
Mirella Cortès i Gès
Bernat Picornell i Grenzner
Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
José Montilla Aguilera
Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Sara Vilà i Galán

Palau del Parlament, 6 de març de 2018
El president, Roger Torrent i Ramió

3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat
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