
TAUL A DE CONT INGUT

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 de presentació d’esmenes a l’articulat 3

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del perso-
nal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 3

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 3

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del maltractament 
infantil
202-00037/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 3

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 4

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista, per la instauració d’unitats de valoració fo-
rense integral, per la lluita contra la violència masclista
202-00053/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 4

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
202-00055/12
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 signatura d’un memoràndum d’entesa entre la Secre-
taria General Iberoamericana i la Generalitat per a impulsar la mobilitat d’estudiants 
i professors d’universitats i centres de recerca d’Iberoamèrica
250-00735/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 4

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en organismes inter-
nacionals
250-00736/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions de l’Hospital Clínic de 
Barcelona
250-00737/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5
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3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els abusos sexuals 
a infants
252-00017/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 5

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença del president de l’Institut Català Internacional per la Pau davant la 
Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència per a presentar 
l’Informe anual d’activitats - Memòria ICIP 2018
359-00017/12
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 6
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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 DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; GP CatECP; GP JxCat; SP CUP-CC (reg. 35920; 35964; 35999; 
36051).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.04.2019 al 30.04.2019).
Finiment del termini: 02.05.2019; 10:30 h.

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 36693).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.04.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 36619; 36654; 36699).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 25.04.2019 al 29.04.2019).
Finiment del termini: 30.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de mesures per a la prevenció i el tractament del 
maltractament infantil
202-00037/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP ERC; SP CUP-CC; GP JxCat (reg. 36618; 36655; 36700).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 25.04.2019 al 29.04.2019).
Finiment del termini: 30.04.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i 
de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat (reg. 36695; 36701).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista, per la instauració 
d’unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la violència 
masclista
202-00053/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 36702).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.04.2019 al 29.04.2019).
Finiment del termini: 30.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
202-00055/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 36696).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 26.04.2019; 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 signatura d’un memoràndum d’entesa 
entre la Secretaria General Iberoamericana i la Generalitat per a 
impulsar la mobilitat d’estudiants i professors d’universitats i centres 
de recerca d’Iberoamèrica
250-00735/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 36616; 36651).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.04.2019 al 26.04.2019).
Finiment del termini: 29.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en 
organismes internacionals
250-00736/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 36615; 36652).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.04.2019 al 26.04.2019).
Finiment del termini: 29.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’ampliació de les instal·lacions de 
l’Hospital Clínic de Barcelona
250-00737/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 36617; 36653).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 25.04.2019 al 26.04.2019).
Finiment del termini: 29.04.2019; 10:30 h.

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’estudi sobre els 
abusos sexuals a infants
252-00017/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 36722).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.04.2019 al 25.04.2019).
Finiment del termini: 26.04.2019; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença del president de l’Institut Català Internacional per la 
Pau davant la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i 
Transparència per a presentar l’Informe anual d’activitats - Memòria 
ICIP 2018
359-00017/12

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: Institut Català Internacional per la Pau (reg. 36304).
Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 16.04.2019.
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