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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 contractes de serveis a les persones
200-00003/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 3

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 3

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger
200-00005/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 3

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 de presentació d’esmenes a l’articulat 3

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 de presentació d’esmenes a l’articulat 4

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat
202-00022/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 4

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00024/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 4
Pròrroga extraordinària del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 4

Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon 
del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família
202-00028/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 4

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la bretxa de gènere en la carrera docent i investigadora
250-00382/12
Esmenes presentades 5
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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 contractes de serveis a les persones
200-00003/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 22657; 22674).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.11.2018; 10:30 h.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
200-00004/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 22658; 22673).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.11.2018; 10:30 h.

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00005/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 21681).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 30.11.2018 al 07.12.2018).
Finiment del termini: 10.12.2018; 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 DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 22659; 22675).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.11.2018; 10:30 h.
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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 DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 22660; 22676).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.11.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit 
competencial de la Generalitat
202-00022/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 22661; 22677).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.11.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC (reg. 22662; 22678).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 29.11.2018; 10:30 h.

PRÒRROGA EXTRAORDINÀRIA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A 

L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 22729).
Finiment del termini: 10.12.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, 
del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la 
família
202-00028/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 21255; 21287).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.11.2018 al 30.11.2018).
Finiment del termini: 03.12.2018; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la bretxa de gènere en la carrera docent 
i investigadora
250-00382/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 22642 / Admissió a tràmit: Mesa de la CIP, 26.11.2018

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 22642)

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

2. Aplicar factors de correcció temporals per pal·liar les aturades en la carrera 
acadèmica per les raons anteriorment exposades en l’apartat 1), incloent accions po-
sitives cap a la maternitat/paternitat i la violència masclista.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (2)
De supressió al punt 3

3. Incloure en els formularis de sol·licituds un apartat per poder indicar les si-
tuacions anteriorment exposades que hagin causat aturades en la carrera acadèmica 
(investigadora, docent o de gestió), fins i tot aquelles situacions que no hagin do-
nat lloc a reconeixement de permisos reconeguts legalment, com són l’assumpció 
d’obliga cions familiars en la vida personal, i que es tinguin en consideració en les 
valoracions.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (3)
De modificació del punt 4

4. Instar a l’Estat Espanyol i les institucions competents a que estableixin mesu-
res similars a les anteriorment exposades.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (4)
De modificació del punt 6

6. Instar a les Universitats catalanes a que incorporin en els seus plans d’igualtat 
efectiva mesures similars a les anteriorment exposades.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà (5)
De modificació del punt 10

10. Que del compliment de la resolució es doni compte en seu parlamentària en 
el decurs del 2019.
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, despeses de personal, 
corresponent a l’exercici 2016
256-00016/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 22349).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.11.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2018, sobre la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, despeses de 
personal, corresponent a l’exercici 2016
256-00017/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 22350).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 30.11.2018 al 04.12.2018).
Finiment del termini: 05.12.2018; 10:30 h.
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4. Informació

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat a la 
consellera de la Presidència
330-00054/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 22564 / Coneixement: 26.11.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, els dies 23 al 25 
de novembre, metre romangui fora de Catalunya, s’encarregarà del despatx del seu 
Departament la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 20 de novembre de 2018
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 251/2018, de 20 de novembre, d’encàrrec del despatx del con-
seller de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència els dies 23 al 25 de 
novembre de 2018, mentre romangui fora de Catalunya, és publicat al DOGC 7754, 
de 23 de novembre de 2018.

Cessament del conseller del Departament d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència i nomenament del nou conseller
330-00055/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 22728 / Coneixement: 27.11.2018

Al president del Parlament
Benvolgut president,
Em plau donar-vos compte que en data 23 de novembre de 2018 ha cessat l’Ho-

norable Senyor Ernest Maragall i Mira com a conseller d’Acció Exterior, Relacions 
Institucionals i Transparència, i que ha estat nomenat l’Honorable senyor Alfred 
Bosch i Pascual com a conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.

Barcelona, 23 de novembre de 2018
Ben cordialment,
Joaquim Torra i Pla, president de la Generalitat
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