
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.07. Mocions de censura

Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta de la diputada 
Lorena Roldán Suárez com a candidata a la presidència
205-00001/12
Rebuig 5

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 d’ordenació del litoral
200-00007/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 6
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 6

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 6
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 6

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions legals en matèria 
de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 6

Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a refondre la 
normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 7

Proposició de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural
202-00036/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 7

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei per a prohibir els cetacis i els otàrids en captivitat i els delfinaris 
a Catalunya
202-00060/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a Catalunya
202-00061/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 7
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Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de 
l’impost sobre successions i donacions, per a la disminució de la càrrega fiscal de 
la ciutadania catalana
202-00062/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

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 Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre la manera com les retallades pressupostàries poden afectar les ins-
titucions culturals
354-00180/12
Acord sobre la sol·licitud 9

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals i Administra-
ció Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública sobre la 
presumpta vinculació del Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya amb 
els comitès de defensa de la República
354-00184/12
Sol·licitud i tramitació 9

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de 
la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la posi-
ció de la Fira de Barcelona respecte a la vaga convocada pel Sindicat de Riggers
356-00525/12
Acord sobre la sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Catalunya Cultura 
davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les finalitats i la tasca de la Fundació
356-00530/12
Acord sobre la sol·licitud 9

Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació del comitè de 
vaga dels muntadors d’escenaris de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de 
Cultura perquè informi sobre la vaga i les reivindicacions dels muntadors d’escenaris
356-00533/12
Acord sobre la sol·licitud 10

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació d’Historiadors de 
Catalunya - Antoni de Capmany davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre 
el dret dels catalans a rebre una informació de llur història rigorosa, acadèmica i lliure
356-00568/12
Rebuig de la sol·licitud 10

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Cultura davant la Comissió de 
Cultura perquè informi sobre el funcionament de l’Oficina de Suport a la Iniciativa 
Cultural
356-00574/12
Acord sobre la sol·licitud 10

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de Cultura sobre 
l’afectació de les retallades pressupostàries en les institucions culturals
355-00100/12
Acord de tenir la sessió informativa 10

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

Compareixença d’una representació de l’Acadèmia Catalana de la Música davant la 
Comissió de Cultura per a informar sobre diversos aspectes dels programes musi-
cals de matinada de Televisió de Catalunya
357-00442/12
Substanciació 11
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Compareixença de representants del festival Primavera Sound davant la Comissió 
de Cultura per a explicar l’experiència de feminitzar el cartell d’artistes i l’adhesió a 
la campanya «No callem»
357-00443/12
Substanciació 11

Compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general de Fira de Bar-
celona, davant la Comissió de Cultura per a informar sobre la posició de Fira de 
Barcelona respecte a la vaga convocada pel Sindicat de Riggers
357-00618/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença d’una representació de la Fundació Catalunya Cultura davant la Co-
missió de Cultura per a explicar les finalitats i la tasca de la Fundació
357-00619/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 11

Compareixença de David Pont López, en representació del comitè de vaga dels 
muntadors d’escenaris de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura per a 
informar sobre la vaga i les reivindicacions dels muntadors d’escenaris
357-00620/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 12

Compareixença del secretari general de Cultura davant la Comissió de Cultura per 
a informar sobre el funcionament de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
357-00621/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 12
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.07. Mocions de censura

Moció de censura al president i al Govern de la Generalitat i proposta 
de la diputada Lorena Roldán Suárez com a candidata a la presidència
205-00001/12

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 38, tinguda el 07.10.2019, DSPC-P 66.
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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 d’ordenació del litoral
200-00007/12

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

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP Cs; GP JxCat; GP CatECP; GP ERC (reg. 47632; 47642; 
47715; 47782; 47803).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 10.10.2019; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP CatECP (reg. 47824).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 11.10.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12

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

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC; GP JxCat; SP CUP-CC; GP CatECP (reg. 47001; 47077; 
47232; 47234; 47487).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 09.10.2019; 10:30 h.

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

Sol·licitud: GP CatECP; GP Cs (reg. 47828; 47889).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 10.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de redacció d’un text refós de les disposicions 
legals en matèria de tributs cedits per l’Estat
202-00031/12

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

Sol·licitud: GP CatECP; SP CUP-CC; GP JxCat; GP ERC (reg. 47630; 47633; 47716; 
47804).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.10.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei per la qual s’autoritza la delegació legislativa per a 
refondre la normativa legal vigent en matèria de tributs cedits
202-00032/12

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

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP Cs; GP JxCat (reg. 47634; 47643; 47717).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 09.10.2019; 10:30 h.

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

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

Sol·licitud: SP CUP-CC; GP Cs; GP JxCat; GP CatECP (reg. 47635; 47644; 47719; 
47813).
Pròrroga: 2 dies hàbils (de l’11.10.2019 al 14.10.2019).
Finiment del termini: 15.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de l’esport i l’activitat física de Catalunya
202-00059/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP CatECP (reg. 46918; 47003; 47489).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.10.2019 al 10.10.2019).
Finiment del termini: 11.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei per a prohibir els cetacis i els otàrids en captivitat i 
els delfinaris a Catalunya
202-00060/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 46919; 47004; 47080).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.10.2019 al 10.10.2019).
Finiment del termini: 11.10.2019; 10:30 h.

Proposició de llei sobre la desaparició forçada de menors a 
Catalunya
202-00061/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 46920; 47081).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.10.2019 al 10.10.2019).
Finiment del termini: 11.10.2019; 10:30 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, 
de regulació de l’impost sobre successions i donacions, per a la 
disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana
202-00062/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 46921; 47082).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 08.10.2019 al 10.10.2019).
Finiment del termini: 11.10.2019; 10:30 h.
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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 Cultura amb 
la consellera de Cultura sobre la manera com les retallades 
pressupostàries poden afectar les institucions culturals
354-00180/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 11,  
tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 342.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Polítiques Digitals 
i Administració Pública amb el conseller de Polítiques Digitals i 
Administració Pública sobre la presumpta vinculació del Centre de 
Seguretat de la Informació de Catalunya amb els comitès de defensa 
de la República
354-00184/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Dimas Gragera Velaz, del GP Cs (reg. 47153).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Polítiques Digitals i Administració Pública, 04.10.2019.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, 
director general de la Fira de Barcelona, davant la Comissió de 
Cultura perquè informi sobre la posició de la Fira de Barcelona 
respecte a la vaga convocada pel Sindicat de Riggers
356-00525/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 11, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Catalunya Cultura davant la Comissió de Cultura perquè expliqui les 
finalitats i la tasca de la Fundació
356-00530/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 11, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 342.
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Sol·licitud de compareixença de David Pont López, en representació 
del comitè de vaga dels muntadors d’escenaris de la Fira de 
Barcelona, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la 
vaga i les reivindicacions dels muntadors d’escenaris
356-00533/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 11, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació 
d’Historiadors de Catalunya - Antoni de Capmany davant la Comissió 
de Cultura perquè informi sobre el dret dels catalans a rebre una 
informació de llur història rigorosa, acadèmica i lliure
356-00568/12

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió de Cultura, en la sessió 11, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 342.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Cultura davant 
la Comissió de Cultura perquè informi sobre el funcionament de 
l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
356-00574/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 11, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 342.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb la consellera de 
Cultura sobre l’afectació de les retallades pressupostàries en les 
institucions culturals
355-00100/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 11, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 342.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença d’una representació de l’Acadèmia Catalana de la 
Música davant la Comissió de Cultura per a informar sobre diversos 
aspectes dels programes musicals de matinada de Televisió de 
Catalunya
357-00442/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Cultura, tinguda el 02.10.2019, 
DSPC-C 342.

Compareixença de representants del festival Primavera Sound davant 
la Comissió de Cultura per a explicar l’experiència de feminitzar el 
cartell d’artistes i l’adhesió a la campanya «No callem»
357-00443/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Cultura, tinguda el 02.10.2019, 
DSPC-C 342.

Compareixença de Constantí Serrallonga i Tintoré, director general 
de Fira de Barcelona, davant la Comissió de Cultura per a informar 
sobre la posició de Fira de Barcelona respecte a la vaga convocada 
pel Sindicat de Riggers
357-00618/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 11, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 342.

Compareixença d’una representació de la Fundació Catalunya Cultura 
davant la Comissió de Cultura per a explicar les finalitats i la tasca 
de la Fundació
357-00619/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 11, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 342.
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Compareixença de David Pont López, en representació del comitè de 
vaga dels muntadors d’escenaris de la Fira de Barcelona, davant la 
Comissió de Cultura per a informar sobre la vaga i les reivindicacions 
dels muntadors d’escenaris
357-00620/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 11, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 342.

Compareixença del secretari general de Cultura davant la Comissió 
de Cultura per a informar sobre el funcionament de l’Oficina de 
Suport a la Iniciativa Cultural
357-00621/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 11, tinguda el 02.10.2019, DSPC-C 342.
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