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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.15. Mocions

Moció 201/XII del Parlament de Catalunya, sobre la importància del 
delta de l’Ebre per al sector primari
302-00246/12

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 714)

En el BOPC 714, a la pàgina 11.
On hi diu: 
«El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 5, d’acord amb l’article 161 del Re-

glament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la im-
portància del delta de l’Ebre per al sector primari (tram. 302-00246/12)».

Hi ha de dir: 
«El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 22 d’octubre de 2020, d’acord amb 

l’article 161 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la importància del delta de l’Ebre per al sector primari (tram. 302-
00246/12)».
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la integració de l’Administració 
autonòmica de Catalunya en el Sistema de Seguiment Integral en els 
Casos de Violència de Gènere, Sistema VioGén
250-01367/12

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Igualtat de les Persones i de Feminismes en la sessió 
14, tinguda el 03.11.2020, DSPC-C 600.
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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 les àrees de promoció econòmica urbana
200-00017/12

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 22.10.2020

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya i Grup Parlamentari Republicà
Proposta d’audiència en ponència de Roger Gaspa, en representació de Foment 

del Treball Nacional - Comerç (tram. 352-01883/12)
Proposta d’audiència en ponència d’Àlex Goñi, en representació de Pimec Co-

merç (tram. 352-01884/12)
Proposta d’audiència en ponència d’Itziar González Virós, arquitecta i urbanista 

experta en processos de mediació de conflictes en l’espai públic (tram. 352-01885/12)
Proposta d’audiència en ponència de Pròsper Puig, en representació de l’Eix Sant 

Andreu (tram. 352-01886/12)
Proposta d’audiència per escrit de Joan Carles Calbet, president de RetailCat - 

Unió d’Entitats de Retail de Catalunya, (tram. 352-01887/12)
Proposta d’audiència per escrit d’una representació de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques (tram. 352-01888/12)
Proposta d’audiència per escrit d’una representació de la Federació de Municipis 

de Catalunya (tram. 352-01889/12)
Proposta d’audiència per escrit d’una representació de Gran Centre Granollers 

(tram. 352-01890/12)
Proposta d’audiència per escrit d’una representació de Terrassa Centre (tram. 

352-01891/12)
Proposta d’audiència per escrit d’una representació de l’Associació de Comerci-

ants de Lloret (tram. 352-01892/12)
Proposta d’audiència per escrit d’una representació de Sant Cugat Comerç (tram. 

352-01893/12)
Proposta d’audiència per escrit d’una representació de Vic Comerç (tram. 352-

01894/12)

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Ballarín Espuña, regidora de 

Comerç de l’Ajuntament de Barcelona (tram. 352-01895/12)
Proposta d’audiència en ponència d’Eva María Menor Cantador, presidenta dipu-

tada de l’Àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona (tram. 352-
01896/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec Comerç (tram. 
352-01897/12)

Proposta d’audiència en ponència de Pròsper Puig, en representació de la Funda-
ció Barcelona Comerç (tram. 352-01898/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Agrupació de Boti-
guers de Catalunya (tram. 352-01899/12)

Proposta d’audiència en ponència de Luisa Esteve Pardo, professora de dret tri-
butari de la Universitat de Girona (tram. 352-01900/12)

Proposta d’audiència en ponència de David Bote Paz, alcalde de Mataró (tram. 
352-01901/12)



BOPC 727
11 de novembre de 2020

3.01.01. Projectes de llei 8

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de Polígons In-

dustrials de Catalunya (tram. 352-01914/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Comer-

ciants del Retail (tram. 352-01915/12)
Proposta d’audiència en comissió de Roger Gaspa, president de Foment Comerç 

(tram. 352-01916/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Alejandro Goñi, president de Pimec Comerç 

(tram. 352-01917/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Emiliano Marto, secretari general de l’Agru-

pament de Botiguers i Comerciants de Catalunya (tram. 352-01918/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Organització de Con-

sumidors i Usuaris de Catalunya (tram. 352-01919/12)
Proposta d’audiència en comissió de Roser Burat, responsable de comunicació 

del Consell d’Empreses Distribuïdores de Catalunya (tram. 352-01920/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Gremi d’Hostaleria de 

Barcelona (tram. 352-01921/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Barcelona Comerç 

(tram. 352-01922/12)
Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando, catedràtic de dret mercan-

til (tram. 352-01923/12)
Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trías, catedràtic de dret mercantil 

(tram. 352-01924/12)
Proposta d’audiència en comissió de Jesús Alfaro, catedràtic de dret mercantil 

(tram. 352-01925/12)
Proposta d’audiència en comissió de Daniel Vázquez Albert, catedràtic de dret 

mercantil (tram. 352-01926/12)
Proposta d’audiència en comissió de Maria Luisa Esteve Pardo, doctora en dret 

financer i tributari i especialista en BID (tram. 352-01927/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Cambra de Comerç 

d’Espanya (tram. 352-01928/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació Catalana 

de Municipis (tram. 352-01929/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Born Co-

merç (tram. 352-01930/12)
Proposta d’audiència en comissió de Jordi Rovira, president de la Fundació Co-

merç Ciutadà (tram. 352-01931/12)
Proposta d’audiència en comissió de Carles Torrecilla Gumbau, doctor en comer-

cialització i investigació de mercats (tram. 352-01932/12)

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Proposta d’audiència en ponència de José Mansilla, doctor en antropologia social 

(tram. 352-01935/12)
Proposta d’audiència en ponència de David Harvey, doctor en geografia per la 

Universitat de Cambridge (tram. 352-01936/12)

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Comissions Obreres 

(tram. 352-01937/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió General de Tre-

balladors (tram. 352-01938/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Agrupació d’Arquitec-

tes Urbanistes (tram. 352-01939/12)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Confederació d’Asso-

ciacions Veïnals de Catalunya (tram. 352-01940/12)
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana 
de Municipis i Comarques (tram. 352-01941/12)

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Muni-
cipis de Catalunya (tram. 352-01942/12)

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Foment del Treball Na-

cional (tram. 352-01943/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Pimec (tram. 352-

01944/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Agrupament de Boti-

guers i Comerciants de Catalunya (tram. 352-01945/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Comer-

ciants Independents i Empresaris de Catalunya (tram. 352-01946/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Confederació Espa-

nyola de Comerç (tram. 352-01947/12)
Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Consell de Gremis de 

Comerç, Serveis i Turisme (tram. 352-01948/12)

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió d’Empresa i Coneixement, 29.10.2020, DSPC-C 596

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en 
Ponència
Compareixença en ponència d’una representació de Foment del Treball Nacional 

(tram. 353-01052/12)
Compareixença en ponència d’una representació de Pimec (tram. 353-01053/12)
Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres (tram. 

353-01054/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballa-

dors (tram. 353-01055/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques (tram. 353-01056/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 

Catalunya (tram. 353-01057/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Àrea de Promoció Econò-

mica de la Diputació de Barcelona (tram. 353-01058/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Unió de Polígons Industri-

als de Catalunya (tram. 353-01059/12)
Compareixença en ponència d’Itziar González Virós, arquitecta i urbanista ex-

perta en mediació de conflictes en l’espai públic (tram. 353-01060/12)
Compareixença en ponència de María Luisa Esteve Pardo, doctora en dret fi-

nancer i tributari i especialista en districtes de millora de negocis (BID) (tram. 353-
01061/12)

Compareixença en ponència d’Ignacio Farrando, catedràtic de dret mercantil 
(tram. 353-01062/12)

Aportacions per escrit acordades
Sol·licituds trameses per correu electrònic els dies 4, 5 i 9 de novembre de 2020
Aportació escrita d’una representació de l’Agrupació de Botiguers de Catalunya 

(tram. 343-00088/12)
Aportació escrita d’una representació de Barcelona Comerç (tram. 343-00089/12)
Aportació escrita de la regidora de Comerç de l’Ajuntament de Barcelona (tram. 

343-00090/12)
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Aportació escrita de David Bote Paz, alcalde de Mataró (tram. 343-00091/12)
Aportació escrita del president de RetailCat - Unió d’Entitats de Retail de Cata-

lunya (tram. 343-00092/12)
Aportació escrita d’una representació de l’Associació de Comerciants del Retail 

(tram. 343-00093/12)
Aportació escrita del responsable de comunicació del Consell d’Empreses Dis-

tribuïdores de Catalunya (tram. 343-00094/12)
Aportació escrita del president de la Fundació Comerç Ciutadà (tram. 343-

00095/12)
Aportació escrita d’una representació de l’Associació de Comerciants Indepen-

dents i Empresaris de Catalunya (tram. 343-00096/12)
Aportació escrita d’una representació de la Confederació Espanyola de Comerç 

(tram. 343-00097/12)
Aportació escrita d’una representació del Consell de Gremis de Comerç, Serveis 

i Turisme (tram. 343-00098/12)
Aportació escrita d’una representació del Gremi d’Hostaleria de Barcelona 

(tram. 343-00099/12)
Aportació escrita d’una representació de l’Agrupació d’Arquitectes Urbanistes 

(tram. 343-00100/12)
Aportació escrita d’una representació de l’Organització de Consumidors i Usua-

ris de Catalunya (tram. 343-00101/12)
Aportació escrita d’una representació de la Confederació d’Associacions Veïnals 

de Catalunya (tram. 343-00102/12)
Aportació escrita d’una representació de l’Eix Sant Andreu (tram. 343-00103/12)
Aportació escrita d’una representació de Gran Centre Granollers (tram. 343-

00104/12)
Aportació escrita d’una representació de Terrassa Centre (tram. 343-00105/12)
Aportació escrita d’una representació de l’Associació de Comerciants de Lloret 

(tram. 343-00106/12)
Aportació escrita d’una representació de Sant Cugat Comerç (tram. 343-

00107/12)
Aportació escrita d’una representació de Vic Comerç (tram. 343-00108/12)
Aportació escrita d’una representació de l’Associació Born Comerç (tram. 343-

00109/12)
Aportació escrita d’una representació de la Cambra de Comerç d’Espanya (tram. 

343-00110/12)
Aportació escrita de Miguel Trías, catedràtic de dret mercantil (tram. 343-

00111/12)
Aportació escrita de Jesús Alfaro, catedràtic de dret mercantil (tram. 343-

00112/12)
Aportació escrita de Daniel Vázquez Albert, catedràtic de dret mercantil (tram. 

343-00113/12)
Aportació escrita de Carles Torrecilla Gumbau, doctor en comercialització i in-

vestigació de mercats (tram. 343-00114/12)
Aportació escrita de José Mansilla, doctor en antropologia social (tram. 343-

00115/12)
Aportació escrita de David Harvey, doctor en geografia per la Universitat de 

Cambridge (tram. 343-00116/12)
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TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

«Ponència: Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana», 03.11.2020, 

06.11.2020

El dia 3 de novembre de 2020
Compareixença en ponència d’una representació de Foment del Treball Nacional 

(tram. 353-1052/12)
Compareixença en ponència d’una representació de Pimec (tram. 353-1053/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Unió de Polígons Industri-

als de Catalunya (tram. 353-1059/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 

Catalunya (tram. 353-1057/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques (tram. 353-01056/12)
Compareixença en ponència d’una representació de l’Àrea de Promoció Econò-

mica de la Diputació de Barcelona (tram. 353-1058/12)
Compareixença en ponència d’una representació de Comissions Obreres (tram. 

353-1054/12)
Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General de Treballa-

dors (tram. 353-1055/12)

El dia 6 de novembre de 2020
Compareixença en ponència de María Luisa Esteve Pardo, doctora en dret fi-

nancer i tributari i especialista en districtes de millora de negocis (BID) (tram. 353-
1061/12)

Acord de la ponència sobre les audiències acordades 
Trasllat a aportació escrita
«Ponència: Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana», 06.11.2020

Sol·licitud tramesa per correu electrònic el dia 6 de novembre de 2020
Aportació escrita d’Itziar González Virós, arquitecta i urbanista experta en me-

diació de conflictes en l’espai públic (tram. 343-00118/12).

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes
Compareixença en ponència d’Ignacio Farrando, catedràtic de dret mercantil 

(tram. 353-01062/12)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del 
12.11.2020 al 17.11.2020).
Finiment del termini: 18.11.2020; 10:30 h.
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista
202-00067/12

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 10.12.2019.

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 05.06.2020, 16.06.2020

Mesa de la CAI, 05.06.2020

Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar
Proposta d’audiència en ponència de Lourdes Muñoz Santamaria, diputada al 

Congrés dels Diputats de la novena legislatura, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, el dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 352-01530/12)

Proposta d’audiència de Gemma Lienas Massot, diputada al Parlament de Cata-
lunya de l’onzena legislatura, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01531/12)

Proposta d’audiència de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de Violència 
sobre la Dona núm. 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 352-01532/12)

Proposta d’audiència de Lucía Avilés Palacios, magistrada del Jutjat d’Instrucció 
núm. 3 d’Arenys de Mar i sòcia fundadora de l’Associació de Dones Jutges d’Es-
panya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01533/12)

Proposta d’audiència de Lluïsa Garcia-Esteve, cap de la Unitat de Salut Mental 
Perinatal i coordinadora del programa d’atenció integral per agressions sexuals de 
l’Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01534/12)

Proposta d’audiència Mar Serna Calvo, magistrada del Jutjat Social 23 de Bar-
celona i sòcia fundadora de l’Associació de Dones Jutges d’Espanya, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01535/12)

Proposta d’audiència de Carmen Valenzuela Hidalgo, diputada de la Junta de 
Govern i responsable del torn d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i es-
pecialista en temes de gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01536/12)

Proposta d’audiència en ponència de Maria Eugènia Gay Rosell, degana del Col-
legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista (tram. 352-01537/12)

Proposta d’audiència en ponència de Sílvia Carrasco Pons, professora d’antro-
pologia social de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
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modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista (tram. 352-01538/12)

Proposta d’audiència en ponència Marisol Rojas Fernández, responsable del cir-
cuit de violència masclista i técnica d’atenció del Servei d’Informació i Atenció a les 
Dones de Sant Boi de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista (tram. 352-01539/12)

Proposta d’audiència en ponència de Natalia Massé Minchero, responsable del 
programa per a les dones de la Fundació Apip-Acam, Associació per a la Promoció 
i la Inserció Professional i Associació Cívica d’Ajuda Mútua, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 352-01540/12)

Proposta d’audiència en ponència de Lídia Santos Arnau, diputada al Parlament 
de Catalunya de la setena i la vuitena legislatures, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 352-01541/12)

Proposta d’audiència en ponència de Carme Figueras Siñol, diputada al Parla-
ment de Catalunya de la cinquena a la vuitena legislatures i consellera del Consell 
de l’Audiovisual de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01542/12)

Proposta d’audiència en ponència de Núria Milà Gonzalo, advocada especialista 
en violència de gènere i presidenta de Dones Juristes, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista (tram. 352-01543/12)

Proposta d’audiència en ponència de María Jesús Rodríguez Marcos, psicòlo-
ga especialista en violència masclista del Servei d’Intervenció Especialitzada del 
Baix Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-
01544/12)

Proposta d’audiència en ponència de Gemma Altell Albajes, psicòloga social es-
pecialista en temes de gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01545/12)

Proposta d’audiència en ponència de Maribel Cárdenas Jiménez, professora asso-
ciada de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 352-01546/12)

Proposta d’audiència en ponència de Sensi Domínguez, jurista especialista en 
igualtat, abordatge i prevenció de l’assetjament sexual en el treball, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01547/12)

Proposta d’audiència en ponència de Mila Arcarons Oferil, diputada ponent de 
la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la violència masclista, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01548/12)

Proposta d’audiència en ponència de Rosa María Rodríguez Magda, filòsofa i es-
criptora especialista en pensament contemporani i feminisme, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 352-01549/12)

Proposta d’audiència en ponència de Laia Narciso Pedro, professora d’antropolo-
gia social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista (tram. 352-01550/12)



BOPC 727
11 de novembre de 2020

3.01.02. Proposicions de llei 14

Proposta d’audiència en ponència de Laia Rosich, coordinadora del Grup de Tre-
ball de Violències Masclistes del Consell Nacional de les Dones de Catalunya, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01551/12)

Proposta d’audiència en ponència de Montse Pineda, coordinadora d’incidència 
política de Creació Positiva, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01552/12)

Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Bodelón González, membre del 
grup de recerca Antígona de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 352-01553/12)

Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Proposta d’audiència en ponència de Sílvia Aldavert, de l’Observatori dels Drets 

Sexuals i Reproductius, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
352-01554/12)

Proposta d’audiència en ponència de Montse Pineda, del Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
352-01555/12)

Proposta d’audiència en ponència de Blanca Valdivia Gutiérrez, d’Arquitectes 
Punt 6, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01556/12)

Proposta d’audiència en ponència de Júlia Humet Ribas, de Nèmesi advocades, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01557/12)

Proposta d’audiència en ponència de Georgina Monge, militant feminista, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01558/12)

Proposta d’audiència en ponència de Laia Serra, advocada, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 352-01559/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de Mujeres Palante amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01560/12)

Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, Grup Parlamentari Republicà
Proposta d’audiència en ponència de Laia Rosich Solé, llicenciada en Psicologia 

i màster en Estudi, Intervenció i Prevenció de la Violència Familiar per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01561/12)

Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Bodelón González, professora de 
Filosofia del Dret de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 352-01562/12)

Proposta d’audiència en ponència d’Alba Alfageme i Casanova, psicòloga espe-
cialitzada en l’abordatge de les violències masclistes i professora de la Universitat 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-
01563/12)

Proposta d’audiència en ponència de Carla Vall i Duran, llicenciada en Dret 
per la Universitat Pompeu Fabra, especialista en dret penal i assessora en polí-
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tiques públiques, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01564/12)

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Cruells López, psicòloga social i consul-
tora de polítiques públiques i socials de gènere, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 352-01565/12)

Proposta d’audiència en ponència de Núria Vergés Bosch, investigadora postdoc-
toral del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01566/12)

Proposta d’audiència en ponència de Marta Roqueta, periodista experta en pers-
pectiva de gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
352-01567/12)

Proposta d’audiència en ponència d’Olga Serradell, professora del Departament 
de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposi-
ció de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 352-01568/12)

Proposta d’audiència en ponència de Patrícia Melgar, doctora en Pedagogia per 
la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01569/12)

Proposta d’audiència en ponència de Lourdes Beneria Farré, catedràtica emèrita 
de la Universitat Cornell, a Ithaca, Nova York, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista (tram. 352-01570/12)

Proposta d’audiència en ponència de Tània Verge, doctora en Ciències Polítiques 
i professora agregada del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
352-01571/12)

Proposta d’audiència en ponència de Sara Cuentas, periodista i investigadora, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01572/12)

Proposta d’audiència en ponència de Montse Pineda, coordinadora d’Incidència 
Política de l’associació Creació Positiva, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 352-01573/12)

Proposta d’audiència en ponència de Bel Olid, escriptora, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 352-01574/12)

Proposta d’audiència en ponència d’Esther Vivas, escriptora, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista (tram. 352-01575/12)

Proposta d’audiència en ponència de Marta Selva, periodista i expresidenta de 
l’Institut Català de les Dones, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista (tram. 352-01576/12)

Grup Parlamentari de Ciutadans
Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 

violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell amb relació a 
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la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01577/12)

Proposta d’audiència en ponència de Cristina Díaz-Malnero Fernández, presi-
denta de la Secció de Dret Matrimonial i de Família de l’Il·lustre Col·legi de l’Ad-
vocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
352-01578/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres - Alt Empordà amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01579/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista (tram. 352-01580/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista (tram. 352-01581/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió 
de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01582/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 352-01583/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió 
de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01584/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01585/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01586/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 352-01587/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere del l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01588/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 352-01589/12)

Proposta d’audiència en ponència de la cap del Grup Central d’Atenció a la Víc-
tima dels Mossos d’Esquadra amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
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la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01590/12)

Proposta d’audiència en ponència de María del Pilar Martín Nájera, fiscal del 
servei de violència de gènere de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01591/12)

Proposta d’audiència en ponència de M. Jesús Cañadas Lorenzo, fiscal del servei 
de violència de gènere de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 352-01592/12)

Proposta d’audiència en ponència de la magistrada del Jutjat Penal núm. 16 de 
Barcelona, amb competències en violència de gènere, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista (tram. 352-01593/12)

Proposta d’audiència en ponència de Pilar Rey Peña, professora de Dret Penal 
de la Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista (tram. 352-01594/12)

Proposta d’audiència en ponència de la titular del Jutjat de Violència sobre la 
Dona núm. 1 de Sabadell amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01595/12)

Proposta d’audiència en ponència del titular del Jutjat de Violència sobre la Dona 
núm. 1 de Terrassa amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
352-01596/12)

Proposta d’audiència en ponència de la titular del Jutjat de Violència sobre la 
Dona núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violèn-
cia masclista (tram. 352-01597/12)

Proposta d’audiència en ponència de Fèlix Martín González, fiscal adscrit a 
l’Oficina del Jurat de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 352-01598/12)

Proposta d’audiència en ponència de Lola Pérez, sexòloga i integradora social, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01599/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació contra la 
violència de gènere Alma amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01600/12)

Proposta d’audiència en ponència del titular de la Fiscalia de Violència sobre 
la Dona de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
352-01601/12)

Proposta d’audiència en ponència de Pilar Albertín Carbó, professora titular del 
Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erra-
dicar la violència masclista (tram. 352-01602/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació IPSS amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01603/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la cooperativa d’acció 
comunitària i feminista Candela amb relació a la Proposició de llei de modificació 
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de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista (tram. 352-01604/12)

Proposta d’audiència en ponència d’un responsable dels grups d’atenció a la víc-
tima dels Mossos d’Esquadra amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01605/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Creu Roja amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01606/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’organització no gover-
namental Mans Unides amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
352-01607/12)

Proposta d’audiència en ponència de Sergi Soler Martí amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 352-01608/12)

Proposta d’audiència en ponència de María Luisa Palazón Garrido, professora 
titular de Dret Civil de la Universitat de Granada, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 352-01609/12)

Proposta d’audiència en ponència de Mònica Caellas Camprubí, advocada pena-
lista de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erra-
dicar la violència masclista (tram. 352-01610/12)

Mesa de la CAI, 16.06.2020

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem
Proposta d’audiència en ponència de Laura Pérez, quarta tinenta d’alcalde de 

Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01611/12)

Proposta d’audiència en ponència de Júlia Vega, representant d’Almena Coopera-
tiva Feminista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-
01612/12)

Proposta d’audiència en ponència de Mercè Meroño, representant de la Funda-
cio Àmbit Prevenció, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
352-01613/12)

Proposta d’audiència en ponència de Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associa-
ció Drets Sexuals i Reproductius, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista (tram. 352-01614/12)

Proposta d’audiència en ponència de Gràcia Coll Navarro, vicepresidenta de 
l’Associació Catalana de Llevadores, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 352-01615/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Associació de Profes-
sionals de la Igualtat de Gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista (tram. 352-01616/12)

Proposta d’audiència en ponència de Laia Rosich, representant del Col·legi de Psi-
cologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01617/12)
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Proposta d’audiència en ponència d’Amàlia Tarrés, representant del Col·legi de 
Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01618/12)

Proposta d’audiència en ponència de Montse Pineda, vicepresidenta del Consell 
Nacional de les Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 352-01619/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representant de l’associació de dones 
Veus Gitanes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-
01620/12)

Proposta d’audiència en ponència de Marisa Fernández, representant de l’asso-
ciació Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
352-01621/12)

Proposta d’audiència en ponència de Mercè Claramunt, jurista i experta en vio-
lències masclistes de l’associació Dones Juristes, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la 
violència masclista (tram. 352-01622/12)

Proposta d’audiència en ponència de Mari Carme Riu, presidenta de l’associació 
Dones No Estàndards, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
352-01623/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representant del col·lectiu Dones Tech, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01624/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Fundació Surt, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01625/12)

Proposta d’audiència en ponència de Clarisa Velocci, representant de l’associació 
Genera i experta en drets humans, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista (tram. 352-01626/12)

Proposta d’audiència en ponència d’Encarna Bodelón, representant del grup de 
recerca Antígona de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 352-01627/12)

Proposta d’audiència en ponència de Laia Serra, jurista experta en violències 
masclistes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-
01628/12)

Proposta d’audiència en ponència de Elena Longares, representant de l’associació 
LesBiCat i de la fundació Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 352-01629/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’associació Mujeres 
Pa’lante, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01630/12)

Proposta d’audiència en ponència de Montse Benito, representant de la platafor-
ma Novembre Feminista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01631/12)
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Proposta d’audiència en ponència de Teo Pardo, activista transgènere, amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01632/12)

Proposta d’audiència en ponència de Montserrat Vilà, representant de la Plata-
forma Unitària contra les Violències de Gènere, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 352-01633/12)

Proposta d’audiència en ponència d’Alba Garcia, representant de la Secretaria de 
les Dones de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista (tram. 352-01634/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representant de la Secretaria d’Igualtat 
de la Unió General de Treballadors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 352-01635/12)

Proposta d’audiència en ponència de Beatriu Macià, representant de l’associació 
Tamaia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01636/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representant de la xarxa de Dones Direc-
tives i Professionals de l’Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 352-01637/12)

Proposta d’audiència en ponència de Carme Catalan, representant de la Xarxa 
de Dones per la Salut, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
352-01638/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representant de la cooperativa Candela, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01639/12)

Proposta d’audiència en ponència de Marta Delatte, representant del col·lectiu de 
recerca Liquen Data Lab, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01640/12)

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del sindicat Sindillar, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01641/12)

Proposta d’audiència en ponència de Pilar Rebaque, vicepresidenta de la Comis-
sió de Dones Advocades del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01642/12)

Proposta d’audiència en ponència de Marité Cocciarni, representant del col·lec-
tiu antiracista Tic Tac, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
352-01643/12)

Proposta d’audiència en ponència de Conxa Borrell i Sabrina Michelle Sánchez, 
representants del sindicat Otras, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista (tram. 352-01644/12)

Proposta d’audiència en ponència de Paula Ezquerra, representant de la Intersin-
dical Alternativa de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 352-01645/12)
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ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES AUDIÈNCIES PROPOSADES

Comissió d’Afers Institucionals, 29.07.2020, DSPC-C 546

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en 
Ponència
Compareixença en ponència de Mar Serna Calvo, magistrada del Jutjat Social 23 

de Barcelona i sòcia fundadora de l’Associació de Dones Jutges d’Espanya, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00896/12)

Compareixença en ponència de la magistrada del Jutjat Penal núm. 16 de Barce-
lona, amb competències en violència de gènere, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 353-00897/12)

Compareixença en ponència del titular del Jutjat de Violència sobre la Dona 
núm. 1 de Sabadell amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00898/12)

Compareixença en ponència del titular del Jutjat de Violència sobre la Dona 
núm. 1 de Terrassa amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00899/12)

Compareixença en ponència del titular del Jutjat de Violència sobre la Dona 
núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 353-00900/12)

Compareixença en ponència de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de 
Violència sobre la Dona núm. 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 353-00901/12)

Compareixença en ponència de Lucía Avilés Palacios, magistrada del Jut-
jat d’Instrucció núm. 3 d’Arenys de Mar i sòcia fundadora de l’Associació de Do-
nes Jutges d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00902/12)

Compareixença en ponència de María del Pilar Martín Nájera, fiscal del servei 
de violència de gènere de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 353-00903/12)

Compareixença en ponència de M. Jesús Cañadas Lorenzo, fiscal del servei de 
violència de gènere de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 353-00904/12)

Compareixença en ponència de Fèlix Martín González, fiscal adscrit a l’Ofici-
na del Jurat de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista (tram. 353-00905/12)

Compareixença en ponència del titular de la Fiscalia de Violència sobre la Dona 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00906/12)

Compareixença en ponència d’una representació de Dones Juristes amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00907/12)

Compareixença en ponència de Sensi Domínguez, jurista especialista en igual-
tat, abordatge i prevenció de l’assetjament sexual en el treball, amb relació a la Pro-
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posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 353-00908/12)

Compareixença en ponència de Carla Vall i Duran, llicenciada en Dret per la 
Universitat Pompeu Fabra, especialista en dret penal i assessora en polítiques pú-
bliques, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00909/12)

Compareixença en ponència de Laia Serra, advocada i experta en violències mas-
clistes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00910/12)

Compareixença en ponència de Júlia Humet Ribas, membre de Nèmesi advo-
cades, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00911/12)

Compareixença en ponència de Carmen Valenzuela Hidalgo, diputada de la Jun-
ta de Govern i responsable del torn d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona 
i especialista en temes de gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista (tram. 353-00912/12)

Compareixença en ponència de Maria Eugènia Gay Rosell, degana del Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00913/12)

Compareixença en ponència de Pilar Rebaque, vicepresidenta de la Comissió de 
Dones Advocades del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 353-00914/12)

Compareixença en ponència de Mònica Caellas Camprubí, advocada penalista 
de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 353-00915/12)

Compareixença en ponència de Cristina Díaz-Malnero Fernández, presidenta de 
la Secció de Dret Matrimonial i de Família de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-
00916/12)

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00917/12)

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres - Alt Empordà amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00918/12)

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 353-00919/12)

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 353-00920/12)

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00921/12)
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Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 353-00922/12)

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere del l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00923/12)

Compareixença en ponència de Lourdes Muñoz Santamaria, diputada al Con-
grés dels Diputats de la novena legislatura, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista (tram. 353-00924/12)

Compareixença en ponència de Gemma Lienas Massot, diputada al Parlament 
de Catalunya de l’onzena legislatura, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 353-00925/12)

Compareixença en ponència de Lídia Santos Arnau, diputada al Parlament de 
Catalunya de la setena i la vuitena legislatures, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 353-00926/12)

Compareixença en ponència de Carme Figueras Siñol, diputada al Parlament de 
Catalunya de la cinquena a la vuitena legislatures i consellera del Consell de l’Au-
diovisual de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00927/12)

Compareixença en ponència de Mila Arcarons Oferil, diputada ponent de la Llei 
5/2008, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00928/12)

Compareixença en ponència de Sílvia Carrasco Pons, professora d’antropologia 
social de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 353-00929/12)

Compareixença en ponència de Maribel Cárdenas Jiménez, professora associa-
da de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista (tram. 353-00930/12)

Compareixença en ponència de Laia Narciso Pedro, professora d’antropologia 
social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 353-00931/12)

Compareixença en ponència d’Olga Serradell, professora del Departament de 
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista (tram. 353-00932/12)

Compareixença en ponència de Tània Verge, doctora en Ciències Polítiques i pro-
fessora agregada del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 
24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00933/12)

Compareixença en ponència de Pilar Rey Peña, professora de Dret Penal de la 
Universitat Internacional de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 353-00934/12)

Compareixença en ponència de Pilar Albertín Carbó, professora titular del De-
partament de Psicologia de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de 
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llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista (tram. 353-00935/12)

Compareixença en ponència de María Luisa Palazón Garrido, professora titular 
de Dret Civil de la Universitat de Granada, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista (tram. 353-00936/12)

Compareixença en ponència de Gemma Altell Albajes, psicòloga social espe-
cialista en temes de gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00937/12)

Compareixença en ponència d’Alba Alfageme i Casanova, psicòloga especialit-
zada en l’abordatge de les violències masclistes i professora de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00938/12)

Compareixença en ponència d’Eva Cruells López, psicòloga social i consultora 
de polítiques públiques i socials de gènere, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista (tram. 353-00939/12)

Compareixença en ponència de Patrícia Melgar, doctora en Pedagogia per la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00940/12)

Compareixença en ponència de Núria Vergés Bosch, investigadora postdoctoral 
del Departament de Sociologia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 353-00941/12)

Compareixença en ponència de Rosa María Rodríguez Magda, filòsofa i escrip-
tora especialista en pensament contemporani i feminisme, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 353-00942/12)

Compareixença en ponència d’Encarna Bodelón González, professora de Filoso-
fia del Dret i membre del grup de recerca Antígona de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00943/12)

Compareixença en ponència de Marisol Rojas Fernández, responsable del circuit 
de violència masclista i técnica d’atenció del Servei d’Informació i Atenció a les Do-
nes de Sant Boi de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00944/12)

Compareixença en ponència de María Jesús Rodríguez Marcos, psicòloga espe-
cialista en violència masclista del Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llo-
bregat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00945/12)

Compareixença en ponència de Laura Pérez, quarta tinenta d’alcalde de Drets 
Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00946/12)

Compareixença en ponència de Marta Selva, periodista i expresidenta de l’Insti-
tut Català de les Dones, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00947/12)

Compareixença en ponència de Natalia Massé Minchero, responsable del pro-
grama per a les dones de la Fundació Apip-Acam, Associació per a la Promoció i 
la Inserció Professional i Associació Cívica d’Ajuda Mútua, amb relació a la Propo-
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sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 353-00948/12)

Compareixença en ponència de Montserrat Vilà, representant de la Plataforma 
Unitària contra les Violències de Gènere, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violèn-
cia masclista (tram. 353-00949/12)

Compareixença en ponència de Beatriu Masià, representant de l’associació Ta-
maia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00950/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la xarxa de Dones Directives 
i Professionals de l’Acció Social amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència mas-
clista (tram. 353-00951/12)

Compareixença en ponència de Carme Catalan, representant de la Xarxa de Do-
nes per la Salut, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-
00952/12)

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació contra la vio-
lència de gènere Alma amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00953/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació IPSS amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00954/12)

Compareixença en ponència d’una representació de l’associació Mujeres Pa’lante 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00955/12)

Compareixença en ponència de Montse Pineda, coordinadora d’Incidència Po-
lítica de l’associació Creació Positiva i vicepresidenta del Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00956/12)

Compareixença en ponència de Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació 
Drets Sexuals i Reproductius, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00957/12)

Compareixença en ponència de Mercè Meroño, representant de la Fundacio Àmbit 
Prevenció, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00958/12)

Compareixença en ponència de Gràcia Coll Navarro, vicepresidenta de l’Asso-
ciació Catalana de Llevadores, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00959/12)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Professionals 
de la Igualtat de Gènere amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00960/12)

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de dones Veus 
Gitanes amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00961/12)

Compareixença en ponència de Mari Carme Riu, presidenta de l’associació Do-
nes No Estàndards, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00962/12)
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Compareixença en ponència d’una representació de la Fundació Surt amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00963/12)

Compareixença en ponència de Clarisa Velocci, representant de l’associació Ge-
nera i experta en drets humans, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00964/12)

Compareixença en ponència d’Elena Longares, representant de l’associació Les-
BiCat i de la fundació Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista (tram. 353-00965/12)

Compareixença en ponència d’Amàlia Tarrés, representant del Col·legi de Treball 
Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00966/12)

Compareixença en ponència d’Alba Garcia, representant de la Secretaria de les 
Dones de Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00967/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la Secretaria d’Igualtat de la 
Unió General de Treballadors de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista (tram. 353-00968/12)

Compareixença en ponència d’una representació del sindicat Sindillar amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00969/12)

Compareixença en ponència de Conxa Borrell i Sabrina Michelle Sánchez, re-
presentants del sindicat Otras, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00970/12)

Compareixença en ponència de Paula Ezquerra, representant de la Intersindical 
Alternativa de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00971/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la Creu Roja amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00972/12)

Compareixença en ponència d’una representació de l’organització no governa-
mental Mans Unides amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00973/12)

Compareixença en ponència de Montse Benito, representant de la plataforma 
Novembre Feminista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00974/12)

Compareixença en ponència d’una representació de la cooperativa d’acció comu-
nitària i feminista Candela amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00975/12)

Compareixença en ponència de Blanca Valdivia Gutiérrez, membre d’Arquitectes 
Punt 6, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00976/12)

Compareixença en ponència de Júlia Vega, representant d’Almena Cooperati-
va Feminista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
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del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-
00977/12)

Compareixença en ponència d’una representant del col·lectiu Dones Tech amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00978/12)

Compareixença en ponència de Marta Delatte, representant del col·lectiu de re-
cerca Liquen Data Lab, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00979/12)

Compareixença en ponència de Marité Cocciarni, representant del col·lectiu 
antiracista Tic Tac, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00980/12)

Compareixença en ponència de Marta Roqueta, periodista experta en perspectiva 
de gènere, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00981/12)

Compareixença en ponència de Sara Cuentas, periodista i investigadora, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00982/12)

Compareixença en ponència de Bel Olid, escriptora, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erra-
dicar la violència masclista (tram. 353-00983/12)

Compareixença en ponència d’Esther Vivas, escriptora, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 353-00984/12)

Compareixença en ponència de Lola Pérez, sexòloga i integradora social, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00985/12)

Compareixença en ponència de Laia Rosich, coordinadora del Grup de Treball 
de Violències Masclistes del Consell Nacional de les Dones de Catalunya i represen-
tant del Col·legi de Psicologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00986/12)

Compareixença en ponència de Lluïsa Garcia-Esteve, cap de la Unitat de Salut 
Mental Perinatal i coordinadora del programa d’atenció integral per agressions se-
xuals de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 353-00987/12)

Compareixença en ponència de Teo Pardo, activista transgènere, amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00988/12)

Compareixença en ponència de Georgina Monge, militant feminista, amb relació 
a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00989/12)

Compareixença en ponència del cap del Grup Central d’Atenció a la Víctima 
dels Mossos d’Esquadra amb relació a la Proposició de llei de modificació de la 
Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00990/12)

Compareixença en ponència de Sergi Soler Martí amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista (tram. 353-00991/12)

Propostes d’audiència d’organitzacions i grups socials retirades
Proposta d’audiència en ponència de Lourdes Beneria Farré, catedràtica emèrita 

de la Universitat Cornell, a Ithaca, Nova York, amb relació a la Proposició de llei de 
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modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista (tram. 352-01570/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Granollers amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les do-
nes a erradicar la violència masclista (tram. 352-01580/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió 
de violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Manresa amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01582/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 352-01583/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Sant Feliu de Llobregat amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 352-01585/12)

Proposta d’audiència en ponència del president o la presidenta de la comissió de 
violència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 352-01589/12)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

«Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020, 20.10.2020, 26.10.2020, 
02.11.2020, 09.11.2020

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts tingudes en 
ponència

15 d’octubre de 2020
Compareixença en ponència de Laia Serra, advocada i experta en violències mas-

clistes, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00910/12)

Compareixença en ponència d’una representació de Dones Juristes amb relació a 
la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00907/12)

Compareixença en ponència de Carla Vall i Duran, llicenciada en Dret per la 
Universitat Pompeu Fabra, especialista en dret penal i assessora en polítiques pú-
bliques, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00909/12)

Compareixença en ponència de Montse Pineda, coordinadora d’Incidència Po-
lítica de l’associació Creació Positiva i vicepresidenta del Consell Nacional de les 
Dones de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00956/12)

Compareixença en ponència de Natalia Massé Minchero, responsable del pro-
grama per a les dones de la Fundació Apip-Acam, Associació per a la Promoció i 
la Inserció Professional i Associació Cívica d’Ajuda Mútua, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 353-00948/12)
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Compareixença en ponència de Beatriu Masià, representant de l’associació Ta-
maia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00950/12)

Compareixença en ponència de Tània Verge, doctora en Ciències Polítiques i 
professora agregada del Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Uni-
versitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00933/12)

20 d’octubre de 2020
Compareixença en ponència d’Alba Alfageme i Casanova, psicòloga especialit-

zada en l’abordatge de les violències masclistes i professora de la Universitat de Bar-
celona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00938/12)

Compareixença en ponència de Lourdes Muñoz Santamaria, diputada al Con-
grés dels Diputats de la novena legislatura, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista (tram. 353-00924/12)

Compareixença en ponència del cap del Grup Central d’Atenció a la Víctima 
dels Mossos d’Esquadra amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00990/12)

Compareixença en ponència de Pilar Albertín Carbó, professora titular del De-
partament de Psicologia de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar 
la violència masclista (tram. 353-00935/12)

Compareixença en ponència de Laia Rosich, coordinadora del Grup de Treball 
de Violències Masclistes del Consell Nacional de les Dones de Catalunya i represen-
tant del Col·legi de Psicologia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00986/12)

Compareixença en ponència de Conxa Borrell i Sabrina Michelle Sánchez, re-
presentants del sindicat Otras, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00970/12)

26 d’octubre de 2020
Compareixença en ponència de Gemma Lienas Massot, diputada al Parlament 

de Catalunya de l’onzena legislatura, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 353-00925/12)

Compareixença en ponència de Carlos Pascual Alfaro, magistrat del Jutjat de 
Violència sobre la Dona núm. 1 de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 353-00901/12)

Compareixença en ponència d’una representant del col·lectiu Dones Tech amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00978/12)

Compareixença en ponència de Maribel Cárdenas Jiménez, professora associa-
da de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la vio-
lència masclista (tram. 353-00930/12)

Compareixença en ponència de Lucía Avilés Palacios, magistrada del Jut-
jat d’Instrucció núm. 3 d’Arenys de Mar i sòcia fundadora de l’Associació de Do-
nes Jutges d’Espanya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
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5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00902/12)

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 353-00919/12)

2 de novembre de 2020
Compareixença en ponència de Sílvia Carrasco Pons, professora d’antropologia 

social de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 353-00929/12)

Compareixença en ponència de Maria Eugènia Gay Rosell, degana del Col·legi 
de l’Advocacia de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista 
(tram. 353-00913/12)

Compareixença en ponència de Cristina Díaz-Malnero Fernández, presidenta de 
la Secció de Dret Matrimonial i de Família de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00916/12)

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Reus amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones 
a erradicar la violència masclista (tram. 353-00920/12)

9 de novembre de 2020
Compareixença en ponència de Mar Serna Calvo, magistrada del Jutjat Social 23 

de Barcelona i sòcia fundadora de l’Associació de Dones Jutges d’Espanya, amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00896/12)

Compareixença en ponència de la magistrada del Jutjat Penal núm. 16 de Barce-
lona, amb competències en violència de gènere, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 353-00897/12)

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Terrassa amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 353-00922/12)

Compareixença en ponència d’Encarna Bodelón González, professora de Filoso-
fia del Dret i membre del grup de recerca Antígona de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, 
del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00943/12)

Acord de la Ponència sobre les audiències acordades
Trasllat a aportació escrita
«Ponència: Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 

dones a erradicar la violència masclista», 15.10.2020, 09.11.2020

15 d’octubre de 2020
Aportació escrita del titular del Jutjat de Violència sobre la Dona núm. 1 de Sa-

badell (343-00032/12)
Aportació escrita de María del Pilar Martín Nájera, fiscal del servei de violència 

de gènere de la Fiscalia Provincial de Barcelona (343-00033/12)
Aportació escrita de Sensi Domínguez, jurista especialista en igualtat,abordatge 

i prevenció de l’assetjament sexual en el treball (343-00034/12)
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Aportació escrita de Júlia Humet Ribas, de Nèmesi advocades (343-00035/12)
Aportació escrita de Carmen Valenzuela Hidalgo, diputada de la Junta de Go-

vern i responsable del torn d’ofici del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona i especia-
lista en temes de gènere (343-00036/12)

Aportació escrita de Pilar Rebaque, vicepresidenta de la Comissió de Dnes Ad-
vocades del Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (343-00037/12)

Aportació escrita de Mònica Caellas Camprubí, advocada penalista de l’Il·lustre 
Col·legi de l’Advocacia de Barcelona (343-00038/12)

Aportació escrita de Lídia Santos Arnau, diputada al Parlament de Catalunya de 
la setena i la vuitena legislatures (343-00039/12)

Aportació escrita de Carme Figueras Siñol, diputada al Parlament de Catalunya 
de la cinquena a la vuitena legislatures i consellera del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (343-00040/12)

Aportació escrita de Laia Narciso Pedro, professora d’antropologia social de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (343-00041/12)

Aportació escrita d’Olga Serradell, professora del Departament de Sociologia de 
la Universitat Autònoma de Barcelona (343-00042/12)

Aportació escrita de Pilar Rey Peña, professora de Dret Penal de la Universitat 
Internacional de Catalunya (343-00043/12)

Aportació escrita de María Luisa Palazón Garrido, professora titular de Dret Ci-
vil de la Universitat de Granada (343-00044/12)

Aportació escrita de Gemma Altell Albajes, psicòloga social especialista en te-
mes de gènere (343-00045/12)

Aportació escrita d’Eva Cruells López, psicòloga social i consultora de políti-
ques públiques i socials de gènere (343-00046/12)

Aportació escrita de Patrícia Melgar, doctora en Pedagogia per la Universitat de 
Barcelona (343-00047/12)

Aportació escrita de Núria Vergés Bosch, investigadora postdoctoral del Depar-
tament de Sociologia de la Universitat de Barcelona (343-00048/12)

Aportació escrita de Rosa María Rodríguez Magda, filòsofa i escriptora especia-
lista en pensament contemporani i feminisme (343-00049/12)

Aportació escrita de Marisol Rojas Fernández, responsable del circuit de violèn-
cia masclista i técnica d’atenció del Servei d’Informació i Atenció a les Dones de 
Sant Boi de Llobregat (343-00050/12)

Aportació escrita de María Jesús Rodríguez Marcos, psicòloga especialista en 
violència masclista del Servei d’Intervenció Especialitzada del Baix Llobregat (343-
00051/12)

Aportació escrita de Laura Pérez, quarta tinenta d’alcalde de Drets Socials, Jus-
tícia Global, Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de Barcelona (343-00052/12)

Aportació escrita de Marta Selva, periodista i expresidenta de l’Institut Català de 
les Dones (343-00053/12)

Aportació escrita de Montserrat Vilà, representant de la Plataforma Unitària 
contra les Violències de Gènere (343-00054/12)

Aportació escrita d’una representació de la xarxa de Dones Directives i Profes-
sionals de l’Acció Social (343-00055/12)

Aportació escrita de Carme Catalan, representant de la Xarxa de Dones per la 
Salut (343-00056/12)

Aportació escrita d’una representació de l’associació contra la violència de gène-
re Alma (343-00057/12)

Aportació escrita d’una representació de la Fundació IPSS (343-00058/12)
Aportació escrita d’una representació de l’associació Mujeres Pa’lante (343-

00059/12)
Aportació escrita de Sílvia Aldavert, coordinadora de l’Associació Drets Sexuals 

i Reproductius (343-00060/12)
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Aportació escrita de Mercè Meroño, representant de la Fundacio Àmbit Preven-
ció (343-00061/12)

Aportació escrita de Gràcia Coll Navarro, vicepresidenta de l’Associació Catala-
na de Llevadores (343-00062/12)

Aportació escrita de l’Associació de Professionals de la Igualtat de Gènere (343-
00063/12)

Aportació escrita d’una representació de l’associació de dones Veus Gitanes 
(343-00064/12)

Aportació escrita de Mari Carme Riu, presidenta de l’associació Dones No Es-
tàndards (343-00065/12)

Aportació escrita d’una representació de la Fundació Surt (343-00066/12)
Aportació escrita de Clarisa Velocci, representant de l’associació Genera i exper-

ta en drets humans (343-00067/12)
Aportació escrita d’Elena Longares, representant de l’associació LesBiCat i de la 

fundació Banc dels Aliments (343-00068/12)
Aportació escrita d’Amàlia Tarrés, representant del Col·legi de Treball Social de 

Catalunya (343-00069/12)
Aportació escrita d’Alba Garcia, representant de la Secretaria de les Dones de 

Comissions Obreres (343-00070/12)
Aportació escrita d’una representant de la Secretaria d’Igualtat de la Unió Gene-

ral de Treballadors de Catalunya (343-00071/12)
Aportació escrita d’una representació del sindicat Sindillar (343-00072/12)
Aportació escrita de Paula Ezquerra, representant de la Intersindical Alternativa 

de Catalunya (343-00073/12)
Aportació escrita d’una representació de la Creu Roja (343-00074/12)
Aportació escrita d’una representació de l’organització no governamental Mans 

Unides (343-00075/12)
Aportació escrita de Montse Benito, representant de la plataforma Novembre 

Feminista (343-00076/12)
Aportació escrita d’una representació de la cooperativa d’acció comunitària i fe-

minista Candela (343-00077/12)
Aportació escrita de Blanca Valdivia Gutiérrez, d’Arquitectes Punt 6 (343-

00078/12)
Aportació escrita de Marta Delatte, representant del col·lectiu de recerca Liquen 

Data Lab (343-00079/12)
Aportació escrita de Marité Cocciarni, representant del col·lectiu antiracista Tic 

Tac (343-00080/12)
Aportació escrita de Marta Roqueta, periodista experta en perspectiva de gènere 

(343-00081/12)
Aportació escrita de Sara Cuentas, periodista i investigadora (343-00082/12)
Aportació escrita de Bel Olid, escriptora, (343-00083/12)
Aportació escrita d’Esther Vivas, escriptora (343-00084/12)
Aportació escrita de Teo Pardo, activista transgènere (343-00085/12)
Aportació escrita de Georgina Monge, militant feminista (343-00086/12)
Aportació escrita de Sergi Soler Martí (343-00087/12)

9 de novembre de 2020 
Aportació escrita de Lola Pérez, sexòloga i integradora social (tram. 343-

00119/12)

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes
Compareixença en ponència del titular del Jutjat de Violència sobre la Dona 

núm. 1 de Terrassa amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 
353-00899/12)
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Compareixença en ponència del titular del Jutjat de Violència sobre la Dona 
núm. 1 de l’Hospitalet de Llobregat amb relació a la Proposició de llei de modifi-
cació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 353-00900/12)

Compareixença en ponència de M. Jesús Cañadas Lorenzo, fiscal del servei de 
violència de gènere de la Fiscalia Provincial de Barcelona, amb relació a la Propo-
sició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a 
erradicar la violència masclista (tram. 353-00904/12)

Compareixença en ponència de Fèlix Martín González, fiscal adscrit a l’Oficina 
del Jurat de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista (tram. 353-00905/12)

Compareixença en ponència del titular de la Fiscalia de Violència sobre la Dona 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-
00906/12)

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Sabadell amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00917/12)

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Figueres - Alt Empordà amb re-
lació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00918/12)

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Tarragona amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00921/12)

Compareixença en ponència del president o la presidenta de la comissió de vio-
lència de gènere del l’Il·lustre Col·legi d’Advocats i Advocades de Tortosa amb rela-
ció a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret 
de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00923/12)

Compareixença en ponència de Mila Arcarons Oferil, diputada ponent de la Llei 
5/2008, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 
d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-00928/12)

Compareixença en ponència de Júlia Vega, representant d’Almena Cooperati-
va Feminista, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, 
del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista (tram. 353-
00977/12)

Compareixença en ponència de Lluïsa Garcia-Esteve, cap de la Unitat de Salut 
Mental Perinatal i coordinadora del programa d’atenció integral per agressions se-
xuals de l’Hospital Clínic de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència 
masclista (tram. 353-00987/12)

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 4 dies hàbils (del 
12.11.2020 al 17.11.2020).
Finiment del termini: 18.11.2020; 10:30 h.
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre els ajuts a sectors econòmics afectats per les mesures de 
lluita contra la pandèmia de la Covid-19
354-00390/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, del GP CatECP (reg. 80714).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda, 06.11.2020.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Economia i Hisenda 
amb el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda 
sobre la destinació dels recursos transferits del Fons estatal de 
la Covid-19 i la dels recursos incorporats als pressupostos de la 
Generalitat per la suspensió de l’objectiu de dèficit aprovada per 
l’Estat
354-00396/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Alícia Romero Llano, del GP PSC-Units (reg. 82392).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Economia i Hisenda, 06.11.2020.

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

Sol·licitud de compareixença de Miguel Ángel Gimeno Jubero, 
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre la legislació que regula 
l’Oficina Antifrau de Catalunya
356-00922/12

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs, GP JxCat, GP ERC, GP PSC-Units, GP CatECP, SP CUP-CC, 
SP PPC (reg. 85580).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 06.11.2020.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència d’una representació de Foment del 
Treball Nacional amb relació al Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana
353-01052/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana», el 03.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec amb 
relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica 
urbana
353-01053/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana», el 03.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de Comissions 
Obreres amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció 
econòmica urbana
353-01054/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana», el 03.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió General 
de Treballadors amb relació al Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana
353-01055/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana», el 03.11.2020.
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Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei de 
les àrees de promoció econòmica urbana
353-01056/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana», el 03.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de 
Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana
353-01057/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana», el 03.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Àrea de 
Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona amb relació al 
Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
353-01058/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana», el 03.11.2020.

Compareixença en ponència d’una representació de la Unió de 
Polígons Industrials de Catalunya amb relació al Projecte de llei de 
les àrees de promoció econòmica urbana
353-01059/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana», el 03.11.2020.

Compareixença en ponència d’Itziar González Virós, arquitecta i 
urbanista experta en mediació de conflictes en l’espai públic, amb 
relació al Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana
353-01060/12

CANVI DE TRAMITACIÓ

Passa a tramitar-se com a aportació escrita (343-00118/12).
Acord: «Ponència: Projecte de llei de les àrees de promoció econòmica urbana», 
06.11.2020.
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Compareixença en ponència de María Luisa Esteve Pardo, doctora 
en dret financer i tributari i especialista en districtes de millora 
de negocis (BID), amb relació al Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana
353-01061/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de les àrees de 
promoció econòmica urbana», el 06.11.2020.

Compareixença en ponència d’Ignacio Farrando, catedràtic de dret 
mercantil, amb relació al Projecte de llei de les àrees de promoció 
econòmica urbana
353-01062/12

DECAÏMENT

Decaïment en la reunió de la «Ponència: Projecte de llei de les àrees de promoció 
econòmica urbana», el 06.11.2020.

Compareixença d’una representació del Marc Unitari de la Comunitat 
Educativa davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i 
la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les 
polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures 
de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de 
Covid-19
357-00952/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 605.

Compareixença d’una representació de la Fundació Bofill davant 
la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials 
i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis 
legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i 
econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00953/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 605.
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Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya davant la Comissió d’Estudi 
de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a 
informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per 
a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de la 
pandèmia de Covid-19
357-00954/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 605.

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
d’Universitats Públiques davant la Comissió d’Estudi de la 
Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar 
sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar 
mesures de reactivació social i econòmica després de la pandèmia 
de Covid-19
357-00955/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 7 de la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la 
Reactivació Socials i Econòmiques, tinguda el 06.11.2020, DSPC-C 605.

Compareixença d’una representació del Sindicat de Treballadors 
de l’Espectacle davant la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció 
i la Reactivació Socials i Econòmiques per a informar sobre les 
polítiques i els canvis legislatius necessaris per a impulsar mesures 
de reactivació social i econòmica després de la pandèmia de 
Covid-19
357-00994/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Eco-
nòmiques en la sessió 4, tinguda el 02.10.2020, DSPC-C 568.
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Compareixença d’una representació d’Actua davant la Comissió 
d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Econòmiques 
per a informar sobre les polítiques i els canvis legislatius necessaris 
per a impulsar mesures de reactivació social i econòmica després de 
la pandèmia de Covid-19
357-00995/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Eco-
nòmiques en la sessió 4, tinguda el 02.10.2020, DSPC-C 568.

Compareixença d’una representació de Dones Visuals davant la 
Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials 
i Econòmiques per a informar sobre les polítiques i els canvis 
legislatius necessaris per a impulsar mesures de reactivació social i 
econòmica després de la pandèmia de Covid-19
357-00996/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de la Reconstrucció i la Reactivació Socials i Eco-
nòmiques en la sessió 4, tinguda el 02.10.2020, DSPC-C 568.
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