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SESSIó NÚM. 15

La sessió s’obre a tres quarts de quatre de la tarda i set 
minuts. Presideix Pere Regull i Riba, acompanyat del vi-
cepresident, Rafael Luna Vivas, i de la secretària, Anna-
bel Marcos i Vilar. Assisteix la Mesa el lletrat Pere Sol 
i Ordis.

Hi són presents els diputats Albert Batalla i Siscart, Cris-
tina Bosch i Arcau, Xavier Dilmé i Vert i Maria Dolors Ro-
virola i Coromí, pel G. P. de Convergència i Unió; Rosa 
Amorós i Capdevila i Dionís Guiteras i Rubio, pel G. P. 
d’Esquerra Republicana de Catalunya; Òscar Ordeig i 
Molist, Jordi Terrades i Santacreu i Núria Ventura Brusca, 
pel G. P. Socialista; Dolors López Aguilar i Marisa Xandri 
Pujol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya; Sara Vilà 
Galan, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa, i Matías Alonso Ruiz, pel G. P. de 
Ciutadans.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Proposta de compareixença d’Immanuel Birmelin, 
etòleg de la Universitat de Friburg, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de l’article 6 del text refós 
de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2008 (tram. 352-02047/10). Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 
Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

2. Proposta de compareixença de Luis Flores Girón, ve-
terinari de fauna salvatge, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de l’article 6 del text refós de la Llei 
de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 
2/2008 (tram. 352-02048/10). Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Debat i 
votació de la sol·licitud de compareixença.

3. Proposta de compareixença de Leonardo Anselmi 
Rafaelli, director executiu de la Fundació Franz Weber i 
membre de l’Associació Animalista Libera, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del text 
refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2008 (tram. 352-02049/10). Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

El president

Bé, bona tarda.
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Bé, començaríem aquesta comissió urgent, recordant 
una mica com va anar la darrera comissió, en què van 
sortir diverses propostes de compareixença per afe-
gir a les que havíem de tenir la setmana que ve. I, per 
tant, avui hi han tres punts que són tres propostes de 
compareixença: d’Immanuel Birmelin, etòleg de la 
Universitat de Friburg; proposta de compareixença de 
Lluís Flores Girón, veterinari de fauna salvatge, i pro-
posta de compareixença de Leonardo Anselmi Ra-
faelli, director executiu de la Fundació Franz Weber i 
membre de l’Associació Animalista Libera.

Si tothom hi està d’acord, faríem una votació conjunta 
de totes tres compareixences, atès que s’havia arribat 
a un acord en aquest sentit. I, per tant, una vegada tots 
els diputats estiguessin asseguts i assegudes passaríem 
a la votació de totes tres propostes conjuntes.

Vots a favor de totes tres propostes? 

Hi ha unanimitat de la comissió.

I, per tant, entenc jo que anirien per al proper dia, ja. 
(Veus de fons.) Per al dia 22. (Pausa.)

Doncs moltes gràcies.

I s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a tres quarts de quatre de la tarda i 
nou minuts.
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