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

Compareixença de Susana Lozano, presidenta de l’Associació Trastorn Específic del 
Llenguatge de Catalunya, davant la Comissió de la Infància per a informar sobre la 
problemàtica dels infants que pateixen trastorn específic del llenguatge
357-00167/11
Substanciació 16

Compareixença de Lidia García, presidenta d’Aprenem Autisme, davant la Comissió 
de la Infància per a informar sobre les dificultats amb què es troben les famílies amb 
fills amb trastorn de l’espectre autista
357-00168/11
Substanciació 16

Compareixença d’una representació de l’Associació Teadir davant la Comissió de la 
Infància per a exposar la seva visió i informar sobre les dificultats amb què es troben 
les famílies amb fills amb trastorn de l’espectre autista
357-00171/11
Substanciació 16

Compareixença d’Elisa de la Nuez, advocada de l’Estat i membre de la fundació Hay 
Derecho, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció 
per a la Regeneració Democràtica
357-00297/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 16
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les infraestructures
250-00520/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 12, tinguda el 16.11.2016, 
DSPC-C 253.
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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 del canvi climàtic
200-00001/11

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

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 41691; 41908; 
41929; 41937; 42142).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP PPC (reg. 41739; 41910; 41931).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 18.11.2016 al 
21.11.2016).
Finiment del termini: 22.11.2016; 12:00 h.

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s (reg. 41584; 41588).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 21.11.2016 al 23.11.2016).
Finiment del termini: 24.11.2016; 12:00 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació de la plaça de procurador o 
procuradora d’infants i adolescents
250-00586/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40984 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 15.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40984) 

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

5. Regular reglamentàriament que el/la Procurador/a dels infants i els adoles-
cents col·laborarà amb el Síndic de Greuges, a través de la DGAIA, responent aque-
lles queixes o elaborant els informes que aquest demani.

Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de places en 
residències per a la gent gran a Aran
250-00596/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41953).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre un pacte nacional per a l’educació
250-00597/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41954).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ponent de Tarragona
250-00605/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41955).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Torreforta, de Tarragona
250-00606/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41956).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
250-00607/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41957).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària al barri dels 
Mangraners de Lleida
250-00608/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41958).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la plantilla de treballadors de l’Institut 
Català de la Salut
250-00609/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41959).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre una universitat catalana de talent i 
oportunitats
250-00610/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41960).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors i la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que equipara 
l’acomiadament de treballadors temporals i fixos
250-00611/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41961).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la igualtat i la conciliació de la vida 
laboral i la personal
250-00615/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41962).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics
250-00619/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41963).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics lleugers
250-00620/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41964).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació dels drets dels 
treballadors públics
250-00622/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 41965).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 21.11.2016; 12:00 h.
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (UE) 1286/2014 del Parlament Europeu i del Consell, 
sobre els documents de dades fonamentals relatives als productes 
d’inversió minorista empaquetats i els productes d’inversió basats en 
assegurances, pel que fa a llur data d’aplicació
295-00102/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.11.2016 

Reg. 42101 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 16.11.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 
del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los documentos de 
datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista 
empaquetados y los productos de inversión basados en seguros, en lo 
que respecta a su fecha de aplicación (texto pertinente a efectos del 
EEE) [COM(2016) 709 final] [2016/0355 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría 

de la Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio 
del presente correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se 
acompaña, a efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes 
Generales un dictamen motivado que exponga las razones por las que considera que 
la referida iniciativa de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea les recuerda que, de 
conformidad con el Real Decreto 184/2016, de 3 de mayo, el Congreso de los Dipu-
tados y el Senado se han constituido el día 19 de julio de 2016. Por tanto, los docu-
mentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en breve.

Aprovechamos la ocasión para recordarles que de conformidad con el artículo 
6.2 de la mencionada Ley 8/1994, el dictamen motivado que, en su caso, apruebe su 
Institución debería ser recibido por las Cortes Generales en el plazo de cuatro sema-
nas a partir de la remisión de la iniciativa legislativa europea.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este pro-
cedimiento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha 
habilitado el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Eu-
ropea: cmue@congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 9.11.2016, COM(2016) 709 final, 2016/0355 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre los documentos de datos fundamentales 
relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los 
productos de inversión basados en seguros, en lo que respecta a su 
fecha de aplicación (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivaciones de la propuesta
El Reglamento (UE) n.º 1286/2014 fue adoptado el 26 de noviembre de 2014 con 

el objetivo de aumentar la protección de los inversores minoristas que inviertan en 
productos de inversión minorista empaquetados y productos de inversión basados en 
seguros (en lo sucesivo, «productos empaquetados o basados en seguros»). Asimis-
mo, aspira a restablecer la confianza de los consumidores en el sector de los servi-
cios financieros tras la crisis financiera.

Con el fin de alcanzar estos objetivos, el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 exige 
que los productores de productos empaquetados o basados en seguros cumplan un 
conjunto uniforme de requisitos de información y que los inversores minoristas re-
ciban el documento de datos fundamentales sobre los productos empaquetados o ba-
sados en seguros ofrecidos. La información divulgada debe permitir a los inversores 
minoristas comprender mejor la naturaleza económica y los riesgos de un producto 
concreto y comparar las diferentes ofertas. Por otro lado, una mayor transparencia 
y armonización beneficiará también al mercado interior de los servicios financieros 
al crear unas condiciones de competencia equitativas entre los distintos productos y 
canales de distribución.

El Reglamento (UE) n.º 1286/2014 establece el formato y el contenido del do-
cumento de datos fundamentales. A fin de normalizar en mayor medida diversas 
características de ese documento y de tener en cuenta las importantes diferencias 
existentes entre los tipos de productos empaquetados o basados en seguros, se ha 
encomendado a las Autoridades Europeas de Supervisión (en lo sucesivo, «AES»: 
la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, la Autoridad Bancaria 
Europea y la Autoridad Europea de Valores y Mercados) la tarea de preparar nor-
mas técnicas de regulación (NTR) en las que se especifiquen la presentación y el 
contenido del documento de datos fundamentales, el formato normalizado de dicho 
documento, el método para la presentación del riesgo y la remuneración y el cálculo 
de los costes, así como las condiciones y la frecuencia mínima de la revisión de la 
información incluida en el documento de datos fundamentales y las condiciones en 
que se cumple el requisito de suministro de dicho documento a los inversores mi-
noristas.

El 6 de abril de 2016, las AES presentaron conjuntamente a la Comisión los pro-
yectos de NTR sobre el documento de datos fundamentales en relación con los pro-
ductos empaquetados o basados en seguros. Estos proyectos fueron aprobados por la 
Comisión el 30 de junio de 2016 con la adopción del Reglamento Delegado relativo 
a los documentos de datos fundamentales1.

Durante el período de control, el Consejo no formuló objeciones al Reglamento 
Delegado de la Comisión. Sin embargo, el 14 de septiembre de 2016, el Parlamen-

1. C(2016) 3999 final.
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to Europeo lo rechazó2. El Parlamento Europeo pidió a la Comisión que revisara 
las disposiciones relativas a los productos empaquetados o basados en seguros con 
opciones múltiples, los escenarios de rentabilidad y la advertencia de comprensión. 
Por otra parte, el Parlamento Europeo y una gran mayoría de Estados miembros 
pidieron a la Comisión el aplazamiento de la fecha de aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1286/2014, argumentando que la ausencia de normas técnicas impediría la 
correcta aplicación de dicho Reglamento.

El Reglamento (UE) n.º 1286/2014 es directamente aplicable a partir del 31 de 
diciembre de 2016 y no vincula la elaboración de los documentos de datos funda-
mentales a la adopción del acto delegado. Si bien sus disposiciones podrían ser apli-
cadas por los productores de productos empaquetados o basados en seguros y eje-
cutadas por las autoridades competentes sin la adopción del Reglamento Delegado, 
conviene aportar la mayor claridad posible a las normas técnicas que especifiquen 
el contenido de determinadas reglas.

Habida cuenta de las circunstancias excepcionales que han causado retrasos en 
la adopción del Reglamento Delegado, la Comisión propone aplazar doce meses la 
fecha de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1286/2014, con el fin de reducir la in-
seguridad jurídica y dar más tiempo a los productores de productos empaquetados o 
basados en seguros para prepararse para la aplicación de las nuevas normas.

Duración del aplazamiento
Un aplazamiento de doce meses debe ser suficiente para que las autoridades 

competentes y los productores de productos empaquetados o basados en seguros es-
tén en condiciones de cumplir las nuevas normas.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La presente propuesta se basa en el artículo 114 del TFUE, al igual que el Regla-

mento (UE) n.º 1286/2014, que la presente propuesta pretende modificar.

Subsidiariedad (en el caso de competencia no exclusiva)
De acuerdo con el principio de subsidiariedad, la Unión solo puede intervenir si 

los objetivos perseguidos no pueden ser alcanzados por los Estados miembros por sí 
solos. La intervención de la Unión es necesaria para eliminar los obstáculos al mer-
cado interior de servicios y productos financieros mediante la introducción de un 
enfoque uniforme en cuanto a la información relativa a los productos empaquetados 
o basados en seguros. A este respecto, la legislación que se modifica fue adoptada 
respetando plenamente el principio de subsidiariedad y cualquier modificación de 
que sea objeto debe hacerse a través de una propuesta de la Comisión.

Proporcionalidad
La presente acción de la Unión es necesaria para alcanzar el objetivo de una apli-

cación efectiva de las normas relativas a los productos empaquetados o basados en 
seguros por parte de las autoridades competentes y de los productores de esos pro-
ductos. Por tanto, la propuesta garantizará el logro de los objetivos perseguidos por 
el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 en todo el mercado interior, asegurando un nivel 
elevado de transparencia en el mercado y la protección de los inversores minoristas.

2. Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de septiembre de 2016, sobre el Reglamento Delegado de la Co-
misión, de 30 de junio de 2016, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, sobre los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión mi-
norista empaquetados y los productos de inversión basados en seguros, mediante el establecimiento de normas 
técnicas de regulación respecto a la presentación, el contenido, el examen y la revisión de los documentos de 
datos fundamentales y las condiciones para cumplir el requisito de suministro de dichos documentos [C(2016) 
03999-2016/2816 (AED)].
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3. Resultados de las evaluaciones ex post, de las consultas con las 
partes interesadas y de las evaluaciones de impacto
La presente propuesta no va acompañada de una evaluación de impacto especí-

fica, puesto que para el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 ya se había elaborado una 
evaluación de impacto. La presente propuesta no altera sustancialmente el Regla-
mento ni crea nuevas obligaciones para los participantes en el mercado incluidos en 
su ámbito de aplicación. Únicamente se refiere a un aplazamiento de doce meses de 
la fecha de aplicación del Reglamento (UE) n.º 1286/2014, con objeto de garantizar 
la seguridad jurídica en el sector y también de permitir a este y a las autoridades 
competentes prepararse para la nueva normativa.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene repercusiones presupuestarias para la Comisión Europea.

2016/0355 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por 
el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sobre los documentos de datos fundamentales 
relativos a los productos de inversión minorista empaquetados y los 
productos de inversión basados en seguros, en lo que respecta a su 
fecha de aplicación (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su ar-

tículo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Banco Central Europeo,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo3 

introdujo una serie de medidas destinadas a mejorar la protección de los inversores 
y restablecer la confianza de los consumidores en el sector de los servicios financie-
ros, aumentando la transparencia en el mercado de las inversiones minoristas. Obli-
ga a los productores de productos de inversión minorista empaquetados y los pro-
ductos de inversión basados en seguros (en lo sucesivo, «productos empaquetados o 
basados en seguros») a elaborar un documento de datos fundamentales.

(2) El Reglamento (UE) n.º 1286/2014 faculta a las autoridades europeas de su-
pervisión para preparar normas técnicas de regulación en las que se especifiquen los 
elementos del documento de datos fundamentales.

(3) El 30 de junio de 2016, la Comisión adoptó el Reglamento Delegado4 que 
especifica la presentación y el contenido del documento de datos fundamentales, el 
formato normalizado de dicho documento, el método para la presentación del riesgo 
y la remuneración y el cálculo de los costes, así como las condiciones y la frecuencia 
mínima de revisión de la información incluida en el documento de datos fundamen-
tales y las condiciones en que se cumple el requisito de suministro de dicho docu-
mento a los inversores minoristas.

(4) El 30 de junio de 2016, el Parlamento Europeo presentó objeciones al Regla-
mento Delegado adoptado por la Comisión y pidió, junto con una amplia mayoría 

3. Reglamento (UE) n.º 1286/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de noviembre de 2014, sobre 
los documentos de datos fundamentales relativos a los productos de inversión minorista vinculados y los pro-
ductos de inversión basados en seguros (DO L 352 de 9.12.2014, p. 1).
4. C(2016) 3999 final.
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de Estados miembros, un aplazamiento de la fecha de aplicación del Reglamento 
(UE) n.º 1286/2014.

(5) Un aplazamiento de doce meses dará más tiempo a las partes interesadas 
para cumplir los nuevos requisitos. A la luz de estas circunstancias excepcionales, 
resulta oportuno y justificado modificar el Reglamento (UE) n.º 1286/2014 en con-
secuencia.

(6) Habida cuenta del muy breve período de tiempo disponible hasta la aplica-
ción de las disposiciones previstas en el Reglamento (UE) n.º 1286/2014, el presente 
Reglamento debe entrar en vigor sin demora.

(7) Por consiguiente, también resulta razonable aplicar, en el presente caso, la 
excepción por causa de urgencia contemplada en el artículo 4 del Protocolo (n.º 1) 
sobre el cometido de los Parlamentos nacionales en la Unión Europea.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
En el artículo 34 del Reglamento (UE) n.º 1286/2014, el párrafo segundo se sus-

tituye por el texto siguiente: 
«Será aplicable a partir del 1 de enero de 2018».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el 

Diario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente 

aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente Martin Schulz; por el Consejo, el 

presidente
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un diputat
234-00149/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el dia 15 de novem-
bre de 2016, ha acordat d’establir el dictamen següent: 

Després d’examinar les dades declarades pel diputat Carles Riera Albert relati-
ves a les activitats professionals, laborals o empresarials que exerceix i als càrrecs 
públics que ocupa, en compliment de l’article 23.1.b del Reglament, la Comissió, 
tenint en compte la legislació aplicable en matèria d’incompatibilitats dels diputats, 
d’acord amb l’article 18.2 del Reglament, proposa al Ple la situació de compatibilitat 
del diputat Carles Riera Albert (tram. 234-00149/11).

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Maria Senserrich i Guitart; el presi-

dent de la Comissió, Jorge Soler González

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’aplicació del protocol contra els abusos 
sexuals a menors
355-00051/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 14 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
15.11.2016, DSPC-C 250.

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 2016-2017 i per a donar 
compliment a la Resolució 306/XI, sobre l’orientació política general 
del Govern
355-00053/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 14 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda el 
15.11.2016, DSPC-C 250.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Susana Lozano, presidenta de l’Associació 
Trastorn Específic del Llenguatge de Catalunya, davant la Comissió 
de la Infància per a informar sobre la problemàtica dels infants que 
pateixen trastorn específic del llenguatge
357-00167/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
15.11.2016, DSPC-C 251.

Compareixença de Lidia García, presidenta d’Aprenem Autisme, 
davant la Comissió de la Infància per a informar sobre les dificultats 
amb què es troben les famílies amb fills amb trastorn de l’espectre 
autista
357-00168/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
15.11.2016, DSPC-C 251.

Compareixença d’una representació de l’Associació Teadir davant la 
Comissió de la Infància per a exposar la seva visió i informar sobre 
les dificultats amb què es troben les famílies amb fills amb trastorn 
de l’espectre autista
357-00171/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió de la Infància, tinguda el 
15.11.2016, DSPC-C 251.

Compareixença d’Elisa de la Nuez, advocada de l’Estat i membre de 
la fundació Hay Derecho, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures 
de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00297/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per 
a la Regeneració Democràtica en la sessió 2, tinguda el 01.03.2016, DSPC-C 55.
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