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Tipologia de tramitació Projecte de llei

Número d'expedient 200-00080/06

Data obertura expedient 14.01.2003

Proponents Govern 

Número de registre d'entrada 52138

Descriptors

modificació de la llei; discriminació per motiu de 
minusvalidesa; discapacitat; funció pública; 
concurs administratiu; pràctiques de formació; 
accident laboral; policia autonòmica 

Situació Cloenda política

Procediment Lectura única

Cloenda política 12.02.2003

Data cloenda expedient 12.02.2003

Tipus finalització Llei

Data promulgació llei 19.02.2003

Número d'expedient definitiu L0002/2003

Títol definitiu
Llei 2/2003, de 19 de febrer, de modificació de 
l'article 22 de la Llei 10/1994, de l'11 de juliol, de 
la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra

Veure'n els tràmits
 
 
Projecte de llei de modificació de l'article 22 de la Llei 10/1994, d'11 de 
juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra  
1. Presentació de la iniciativa; 14.01.2003

2. Sol·licitud de tramitació pel procediment d'urgència; 14.01.2003

3. Admissió a tràmit de la iniciativa; 22.01.2003

4. Admissió a tràmit dels antecedents; 22.01.2003

5. Acord de tramitació pel procediment d'urgència; 22.01.2003

6. Publicació de la iniciativa; 28.01.2003; (Text presentat: 383, 8)

7. Publicació dels antecedents; 28.01.2003; (BOPC: 383, 8)

8. Publicació de tramitació pel procediment d'urgència; 28.01.2003; (BOPC: 383, 8)

9. Criteri d'assignació de la Comissió tramitadora; 28.01.2003

10. Acord de la Junta de proposta tramit. de lectura única (Ple); 28.01.2003

11. Acord Mesa de proposta de tramitació en lectura única (Ple); 28.01.2003

12. Publicació de la proposta de tramitació en lectura única; 03.02.2003; (BOPC: 385, 
6)

13. Aprovació en el Ple; 12.02.2003; (DSPC: 113, 25)

14. Acord del Ple de tramitació en lectura única davant del Ple; 12.02.2003

15. Publicació de la llei en el BOPC; 17.02.2003; (BOPC: 392, 9)

16. Aprovació de la versió castellana; 18.02.2003

17. Publicació de la llei en el DOGC; 27.02.2003

18. Publicació de la llei en el BOE; 21.03.2003

Tornar al sumari de l'expedient
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