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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació del llibre quart del Codi civil de 
Catalunya per tal de garantir la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
200-00001/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 20071; 20196).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 05.11.2018 al 
06.11.2018).
Finiment del termini: 07.11.2018; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de racionalització territorial i supressió del Consell 
Comarcal del Barcelonès
202-00015/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC; GP Cs (reg. 20314; 20353; 20387).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, i úl-
tima.
Finiment del termini: 06.11.2018; 10:30 h.

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, els serveis, el personal, els béns, els drets i 
les obligacions del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 20315; 20325; 20354).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, i úl-
tima.
Finiment del termini: 06.11.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00024/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs (reg. 20316; 20326).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, i úl-
tima.
Finiment del termini: 06.11.2018; 10:30 h.
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Proposició de llei d’espais agraris
202-00026/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 20074; 20200; 20401).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 05.11.2018 al 
06.11.2018).
Finiment del termini: 07.11.2018; 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 devolució de la paga extraordinària 
dels treballadors de la Generalitat dels anys 2012 i 2013
250-00371/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19940; 20006).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2018 al 07.11.2018).
Finiment del termini: 08.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la violència dels ultres dels equips de 
futbol
250-00372/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 19941; 19953; 20007).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2018 al 07.11.2018).
Finiment del termini: 08.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de l’entrada en funcionament 
dels jutjats 9 i 10 de Sabadell
250-00373/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19942; 20008).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2018 al 07.11.2018).
Finiment del termini: 08.11.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre l’ús del nom del Parlament Europeu per 
l’anterior Govern de la Generalitat amb relació al fet de fer passar per 
observadors internacionals alguns eurodiputats que eren a Espanya 
l’1 d’octubre de 2017
250-00374/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 19943; 20009).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2018 al 07.11.2018).
Finiment del termini: 08.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’estafa de les clíniques odontològiques 
Idental
250-00375/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 19945; 19954; 20010).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2018 al 07.11.2018).
Finiment del termini: 08.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració dels drets 
humans a Nicaragua
250-00376/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 19946; 19955; 20011).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2018 al 07.11.2018).
Finiment del termini: 08.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic 
d’infraestructures Martorell-Abrera
250-00377/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 19947; 19956; 20012).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2018 al 07.11.2018).
Finiment del termini: 08.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el cranc blau
250-00378/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 19944; 19957; 20013).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2018 al 07.11.2018).
Finiment del termini: 08.11.2018; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la mobilitat i la zona tarifària a Mataró
250-00379/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 19948; 19958; 20014).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2018 al 07.11.2018).
Finiment del termini: 08.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a l’Àrea Metropolitana 
Nord de Barcelona
250-00380/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 19949; 19959; 20015).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2018 al 07.11.2018).
Finiment del termini: 08.11.2018; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’aturada de l’ampliació de la carretera 
B-40 entre Abrera i Sant Sadurní d’Anoia
250-00381/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 19950; 19960; 20016).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 06.11.2018 al 07.11.2018).
Finiment del termini: 08.11.2018; 10:30 h.



BOPC 192
6 de novembre de 2018

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa 7 

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 Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les mesures adoptades 
per a protegir el litoral de projectes urbanístics agressius
354-00022/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 6,  
tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 93.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre el nomenament de Lluís Puig i Gordi com a director 
del Programa per al desenvolupament de projectes culturals d’àmbit 
internacional del Departament de Cultura
355-00024/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de Cultura, tinguda el 
31.10.2018, DSPC-C 95.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre les mesures adoptades 
per a protegir el litoral de projectes urbanístics agressius
355-00031/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 6, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 93.

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

Compareixença del secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania 
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar 
sobre la tancada de migrants i llurs reivindicacions
357-00036/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famí-
lies, tinguda el 31.10.2018, DSPC-C 94.
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