
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 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 de presentació d’esmenes a la totalitat 3

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre l’ús de símbols a les institucions i la neutralitat dels espais 
públics
202-00018/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 3

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques
202-00019/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 3

Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en l’espai públic i en 
les institucions públiques catalanes
202-00020/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 3

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00021/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 4

Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de 
la Generalitat
202-00022/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 4

Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
202-00023/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 4

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00025/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 4

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 de Lluís Baulenas i Cases, ex-secretari general del Departament 
d’Ensenyament, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 
18 d’Agost de 2017
357-00002/12
Decaïment 5
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Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00006/12
Substanciació 5

Compareixença de Moussa Bourekba, investigador i coordinador d’afers islàmics 
del Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona i expert en les 
regions de la Mediterrània i l’Orient Mitjà, davant la Comissió d’Investigació sobre 
els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00007/12
Substanciació 5

Compareixença de Lourdes Vidal Bertran, directora de l’Àrea del Món Àrab i Me-
diterrani de l’Institut Europeu de la Mediterrània, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00008/12
Substanciació 5

Compareixença de Dolors Bramon i Planas, doctora en filologia semítica i professora 
emèrita d’estudis àrabs i islàmics de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00009/12
Substanciació 6

Compareixença de Joan Anton Mellón, catedràtic de ciències polítiques i de l’Ad-
ministració de la Universitat de Barcelona i especialista en radicalització terrorista, 
davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00011/12
Substanciació 6

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
330-00016/12
Presentació: president de la Generalitat 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 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 DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC (reg. 10827; 11725).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 31.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei sobre l’ús de símbols a les institucions i la 
neutralitat dels espais públics
202-00018/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12511; 12518; 12827).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 31.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les 
persones físiques
202-00019/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 12512; 12519; 12828).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 31.07.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en 
l’espai públic i en les institucions públiques catalanes
202-00020/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12513; 12829).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 31.07.2018; 10:30 h.
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Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la 
prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00021/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 12514; 12830).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 31.07.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC (reg. 10828; 11730).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 31.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 10829; 11319; 11731).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 31.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 10:30 h.

Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
202-00025/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; GP ERC (reg. 10831; 11320; 11733).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 31.07.2018 al 06.09.2018).
Finiment del termini: 07.09.2018; 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 de Lluís Baulenas i Cases, ex-secretari general del 
Departament d’Ensenyament, davant la Comissió d’Investigació 
sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00002/12

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 3 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i 
el 18 d’Agost de 2017, el 10.07.2018, DSPC-C 41.

Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00006/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 24.07.2018, DSPC-C 52.

Compareixença de Moussa Bourekba, investigador i coordinador 
d’afers islàmics del Centre d’Informació i Documentació 
Internacionals a Barcelona i expert en les regions de la Mediterrània 
i l’Orient Mitjà, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00007/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 24.07.2018, DSPC-C 52.

Compareixença de Lourdes Vidal Bertran, directora de l’Àrea del Món 
Àrab i Mediterrani de l’Institut Europeu de la Mediterrània, davant la 
Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 
2017
357-00008/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 24.07.2018, DSPC-C 52.
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Compareixença de Dolors Bramon i Planas, doctora en filologia 
semítica i professora emèrita d’estudis àrabs i islàmics de la 
Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre els 
Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00009/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 24.07.2018, DSPC-C 52.

Compareixença de Joan Anton Mellón, catedràtic de ciències 
polítiques i de l’Administració de la Universitat de Barcelona 
i especialista en radicalització terrorista, davant la Comissió 
d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
357-00011/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats 
del 17 i el 18 d’Agost de 2017, tinguda el 24.07.2018, DSPC-C 52.

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
330-00016/12

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 12603 / Coneixement: 26.07.2018

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, des del dia 25 de 
juliol fins al 5 d’agost, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departa-
ment la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 17 de juliol de 2018
Joaquim Torra i Pla, president

N. de la r.: El decret 166/2018, de 17 de juliol, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència des del dia 25 de juliol fins 
al dia 5 d’agost de 2018, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7671, de 25 de juliol 
de 2018.


	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 de presentació d’esmenes a la totalitat


	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei sobre l’ús de símbols a les institucions i la neutralitat dels espais públics
	202-00018/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de reducció de l’impost sobre la renda de les persones físiques
	202-00019/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de garantiment de la neutralitat institucional en l’espai públic i en les institucions públiques catalanes
	202-00020/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris
	202-00021/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de protecció integral dels alertadors en l’àmbit competencial de la Generalitat
	202-00022/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de protecció d’oliveres monumentals
	202-00023/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de memòria democràtica de Catalunya
	202-00025/12
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat



	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 de Lluís Baulenas i Cases, ex-secretari general del Departament d’Ensenyament, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	357-00002/12
	Decaïment

	Compareixença del síndic de greuges davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	357-00006/12
	Substanciació

	Compareixença de Moussa Bourekba, investigador i coordinador d’afers islàmics del Centre d’Informació i Documentació Internacionals a Barcelona i expert en les regions de la Mediterrània i l’Orient Mitjà, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atempt
	357-00007/12
	Substanciació

	Compareixença de Lourdes Vidal Bertran, directora de l’Àrea del Món Àrab i Mediterrani de l’Institut Europeu de la Mediterrània, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	357-00008/12
	Substanciació

	Compareixença de Dolors Bramon i Planas, doctora en filologia semítica i professora emèrita d’estudis àrabs i islàmics de la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	357-00009/12
	Substanciació

	Compareixença de Joan Anton Mellón, catedràtic de ciències polítiques i de l’Administració de la Universitat de Barcelona i especialista en radicalització terrorista, davant la Comissió d’Investigació sobre els Atemptats del 17 i el 18 d’Agost de 2017
	357-00011/12
	Substanciació


	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
	330-00016/12
	Presentació: president de la Generalitat




