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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre un estudi sociolingüístic de la Universitat de Lleida en què es pregunta 
a alumnes de secundària si donen suport a l’independentisme
354-00201/12
Sol·licitud i tramitació 18

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el conseller d’Edu-
cació sobre una enquesta de la Universitat de Lleida feta a l’Institut El Morell, de 
Tarragona
354-00202/12
Sol·licitud i tramitació 18

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre la presumpta malversació de fons públics de la Secre-
taria General de l’Esport i el Consell Català de l’Esport
354-00207/12
Sol·licitud i tramitació 19

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

Sol·licitud de compareixença de Maria Guerrero, presidenta de l’Associació Espa-
nyola de Linfangioleiomiomatosi, davant la Comissió de Salut perquè informi sobre 
la investigació de la linfangioleiomiomatosi i l’atenció sanitària i social que reben les 
dones que la pateixen
356-00531/12
Acord sobre la sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Salvi i Mas, rector de la Universitat de Giro-
na, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels 
fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat de Girona
356-00612/12
Sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença de Joan Elias Garcia, rector de la Universitat de Barcelo-
na, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels 
fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat de Barcelona
356-00613/12
Sol·licitud 19

Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix Arzo, rectora de la Universitat Au-
tònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la 
Universitat Autònoma de Barcelona
356-00614/12
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença de María José Figueras, rectora de la Universitat Rovi-
ra i Virgili, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’im-
pacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat 
Rovira i Virgili
356-00616/12
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença de Jaume Casals Pons, rector de la Universitat Pom-
peu Fabra, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’im-
pacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat 
Pompeu Fabra
356-00617/12
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença de Josep-Eladi Baños, rector de la Universitat de Vic 
- Universitat Central de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el fun-
cionament de la Universitat de Vic
356-00618/12
Sol·licitud 20

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació S’ha Acabat davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre els fets ocorreguts a les 
universitats l’octubre del 2019
356-00619/12
Sol·licitud 21
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Sol·licitud de compareixença de Francesc Torres Torres, rector de la Universitat Po-
litècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la 
Universitat Politècnica de Catalunya
356-00620/12
Sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació Universitats per la 
Convivència davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre els 
fets ocorreguts en les universitats l’octubre del 2019
356-00621/12
Sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença de Jaume Puy i Llorens, rector de la Universitat de 
Lleida, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’impacte 
dels fets d’octubre de 2019 en el funcionament universitari
356-00625/12
Sol·licitud 21

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió Assessora en 
Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut perquè informi sobre la tasca de 
la Comissió Assessora
356-00634/12
Acord sobre la sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i l’Activitat Física da-
vant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre els darrers fets ocor-
reguts a la Secretaria
356-00636/12
Sol·licitud 22

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i l’Activitat Física davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre la presumpta malversació 
de fons públics de la Secretaria General de l’Esport i el Consell Català de l’Esport
356-00640/12
Sol·licitud 22

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb la consellera d’Em-
presa i Coneixement sobre les actuacions per a facilitar un procés electoral amb 
garanties a la Cambra de Comerç de Barcelona i sobre les accions anunciades per 
la presidència de la Cambra
355-00085/12
Substanciació 22

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

Compareixença de Miquel Ramos, periodista, músic i membre del Grup d’Investiga-
ció sobre Crims d’Odi, davant la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
357-00468/12
Substanciació 23

Compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de l’Institut per al Maneig Interdis-
ciplinari de les Malalties Minoritàries - La Casa de Sofia
357-00492/12
Substanciació 23

Compareixença d’una representació de la Federació Espanyola de Malalties Rares 
davant la Comissió de Salut per a informar sobre els programes i el vintè aniversari 
de la Federació
357-00495/12
Substanciació 23

Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Malalties Minorità-
ries davant la Comissió de Salut per a informar sobre la seva activitat
357-00496/12
Substanciació 23
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Compareixença de Roberto Calderón, president de l’Associació Síndrome de Mé-
nière Espanya (Asmes), davant la Comissió de Salut per a informar sobre la feina i 
les activitats de l’Associació
357-00497/12
Substanciació 24

Compareixença de Maria Guerrero, presidenta de l’Associació Espanyola de Linfangi-
oleiomiomatosi, davant la Comissió de Salut per a informar sobre la investigació de la 
linfangioleiomiomatosi i l’atenció sanitària i social que reben les dones que la pateixen
357-00647/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24
Substanciació 24

Compareixença d’una representació de la Comissió Assessora en Malalties Mino-
ritàries davant la Comissió de Salut per a informar sobre la tasca de la Comissió 
Assessora
357-00648/12
Acord de tenir la sessió de compareixença 24
Substanciació 24

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya per a presentar la memòria del Tribunal corresponent al 2018
359-00020/12
Substanciació 24
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; SP CUP-CC; GP JxCat; GP ERC (reg. 51502; 51622; 51680; 51809).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 26.11.2019 al 28.11.2019).
Finiment del termini: 29.11.2019; 10:30 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la universitat
302-00156/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52197; 52215 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52197)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la universitat (tram. 
302-00156/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 3

3. Pels efectes de la crisi econòmica, les Universitats públiques catalanes patei-
xen dificultats des de l’any 2012 degut als ajustos del 30% en el finançament públic, 
així com per l’increment fins a un 66% de les taxes i preus universitaris.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 4

4. Oferir la disposició del Govern a través de la Secretaria d’Universitats i Re-
cerca del Departament d’Empresa i Coneixement, com ja s’ha fet, per allò que con-
siderin necessari durant la vaga d’estudiants.
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Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De supressió i addició al punt 5

5. Convocar, de manera urgent, els rectors i rectores de les universitats públiques 
catalanes per tractar els temes d’actualitat que els preocupen posant la universitat 
a l’agenda política, en el marc de la Junta del Consell Universitari de Catalunya.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 52215)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre la universitat (tram. 302-00156/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2

2. La Universitat, en el marc de la seva autonomia universitària, ha de garantir 
i fer respectar el dret de manifestació i protesta així com el dret a l’activitat acadè-
mica (assistència a l’aula i docència). ha de garantir el dret a manifestació de tots els 
estudiants universitaris.

El dret a vaga o protesta estudiantil deriva del dret fonamental a la reunió i a 
la manifestació, que cal preservar-lo establint les garanties necessàries per al seu 
exercici sense que en cap cas pugin derivar-se’n conseqüències administratives, aca-
dèmiques o penals.

En la seva col·lisió amb altres drets o obligacions, el dret a estudiar o les obli-
gacions d’assistència i avaluació, el Parlament de Catalunya referma el seu com-
promís amb els instruments de mediació com l’eina principal per garantir el ple 
exercici de drets fonamentals i la resolució dels conflictes que se’n puguin derivar 
del seu exercici.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
302-00158/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52196; 52206; 52216 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ (REG. 52196)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb el 
que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
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menes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Cata-
lana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00158/12).

Esmena 1
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 1 

Acordar el més aviat possible la signatura d’un nou contracte programa, un cop 
s’aprovi el nou mandat marc, que serveixi com instrument d’estabilitat econòmica, 
financera i laboral a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i garanteixi 
uns mitjans públics referents de qualitat en el sector audiovisual i l’accés general 
a un informació veraç, plural, neutral i equilibrada. En definitiva, fer complir la 
Moció 13/XI del Parlament de Catalunya, sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació de l’encapçalament del punt 2 

Tal com preveu la llei de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i com 
ha de garantir el nou mandat marc, garantir que el nou contracte programa: 

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya, GP Republicà
De modificació del punt 7

El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya aprofundeixi en l’anàlisi qualitatiu de la pluralitat que s’està duent a 
terme. Així, s’analitzarà la pluralitat de continguts i la ponderació de veus especial-
ment als espais de tertúlia.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat. Anna Caula i Paretas, GP ERC; portaveus

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 52206)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, David Mejía Ayra, diputat del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram. 302-00158/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 3 bis 

3 bis. Així mateix demanar la immediata dimissió del Sr. Vicent Sanchis i Llà-
cer com a director de TV3, que ja va ser reprovat en seu parlamentària amb data 7 
d’abril de 2017, per la manca de neutralitat informativa d’aquest ens públic.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 3 ter 

3 ter. També exigir la immediata dimissió del Sr. Saül Gordillo i Bernàrdez com 
a director de Catalunya Ràdio, per la manca de neutralitat informativa d’aquest ens 
públic.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; David Mejía Ayra, diputat, GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 52216)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marta Ribas Frías, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals (tram. 302-00158/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació de la lletra b del punt 2

2b. Reculli l’obligació dels mitjans públics de garantir la veracitat i la imparcia-
litat, per a ser garantia efectiva del dret ciutadà a la llibertat d’informació.

Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un incís a la lletra e del punt 2

2e. Fomenti i promocioni la igualtat entre dones i homes, i l’ús d’un llenguatge 
no sexista, a tots els àmbits 

Esmena 3
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra al punt 2

g. Reforci el compromís dels mitjans públics en la promoció del català i de l’aranès

Esmena 4
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’una nova lletra al punt 2

h. Garanteixi l’accés de tots els grups socials, polítics, culturals i associatius re-
presentatius

Esmena 5
GP de Catalunya en Comú Podem
D’addició d’un incís al punt 3

3. [...] ineficient gestió dels recursos econòmics i humans de la Corporació, [...]

Esmena 6
GP de Catalunya en Comú Podem
De supressió

4. El Parlament de Catalunya condemna els menyspreus i insultas a treballadors 
públics, com són els Mossos d’Esquadra, i als polítics, per part d’alguns col·labora-
dors de la Corporació 

[...] 
funcionaris i personalitats públiques,i els assenyalen com a una veritable amena-

ça, que acaben convertint la televisió pública com la veritable amenaça.

Esmena 7
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 6

6. Reconèixer que les audiències esbiaixades dels canals de la Corporació són 
conseqüència d’una manca de pluralisme i de reflex de la diversitat social i territo-
rial existent i d’una marcada inclinació processista dels continguts que s’ofereixen i 
instar al Consell de Govern de la CCMA a elaborar un pla de programació específic 
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per tal de recuperar a aquell espectadors que per aquests motius han desconnectat 
dels canals i emissores de la Corporació, per tal que la CCMA esdevingui un reflex 
real de la diversitat catalana.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marta Ribas Frías, portaveu adjunta, 

GP CatECP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el tancament de 
les universitats imposat pels violents
302-00159/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52146 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52146)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre el tancament de les universitats imposat pels vio-
lents (tram. 302-00159/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 4

4. Declara que el sistema d’avaluació fonamental de les universitats catalanes, 
seguint els principis de l’Espai Europeu d’Educació Superior, és l’avaluació con-
tinuada. Cada universitat, en exercici de la seva autonomia, organitza i concreta 
l’avaluació, així com vetlla perquè qualsevol canvi permès en la normativa de cada 
centre no perjudiqui els drets de l’estudiantat a l’estudi i respecti les regles de funcio-
nament acadèmic estables i conegudes, tot seguint criteris d’objectivitat.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’increment de la 
desocupació i la desacceleració de l’activitat econòmica
302-00160/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52147; 52202; 52212 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52147)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parla-

mentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció, subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’increment de la desocupació i la desacceleració 
de l’activitat econòmica (tram. 302-00160/12).
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Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació del punt 1.6

1.6. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a tramitar de 
manera immediata les denúncies interposades pel Cos de Mossos d’Esquadra en 
els casos en què les manifestacions, comunicades o no, hagin comportat danys per-
sonals i materials al mobiliari urbà o a béns particulars, tot establint les sancions 
corresponents.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 52202)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Yolanda López Fernández, diputada del 

Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’ar-
ticle 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció 
subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’increment de la desocupació i la de-
sacceleració de l’activitat econòmica (tram. 302-00160/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2.5

2.5. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a hacer un es-
tudio comparado con otros país para analitzar la adaptabilidad a nuestra realidad 
a nuestra realidad de aquellos programes que hayan demostrado un mayor éxito en 
la recolocación de las persones en desempleo, especialmente en parados de larga 
duración.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, diputada, 

GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 52212)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol i 

Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esme-
nes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’increment de la des-
ocupació i la desacceleració de l’activitat econòmica (tram. 302-00160/12).

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 2.1

2.1 El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a continuar adap-
tant la docència en Formació Professional dar el impulso necesario para que del 
Servicio Público de Ocupación de Cataluña, en colaboración con los agentes socia-
les y las empresas, trabajen por mejorar la adecuación de los currículums docentes 
de las enseñanzas profesionales a las necesidades del tejido empresarial.
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Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya
De modificació de l’article 2.2

2.1 El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a agilitzar els 
tràmits per tornar a traure a concurs la gestió la posada en marxa del Centre de 
Formació Professional de Martorell, tenint en compte les demandes del sector i dels 
agents socials.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Anna Caula i Paretas, GP ERC. Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; portaveus

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’ascens de 
la ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat 
espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica 
de drets compartits
302-00162/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52148; 52198; 52203; 52207 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52148)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 
161.4 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta a Europa i l’im-
pacte de la deriva repressiva de l’Estat espanyol en la construcció europea com una 
comunitat democràtica de drets compartits (tram. 302-00162/812).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra d del punt 2

d. Considera especialment urgent apostar per una política de diàleg en el marc 
del respecte a la legalitat en relació a Catalunya, i insta el Govern de la Generalitat 
a mantenir un diàleg permanent amb el conjunt de forces polítiques amb represen-
tació al Parlament de Catalunya per consensuar una solució per a superar l’actual 
situació política.

Palau del Parlament, 20 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 52198)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’as-
cens de la ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repressiva de l’Estat espa-
nyol en la construcció europea com una comunitat democràtica de drets compartits 
(tram. 302-00162/12).
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Esmena 1
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’un nou paràgraf previ a la lletra a al punt 1

(anterior a l’actual a.) Condemna les decisions de la Junta Electoral Central i 
del Tribunal Suprem que, sis mesos després de les darreres eleccions al Parlament 
Europeu, segueixen impedint la presa de possessió dels eurodiputats més votats a 
Catalunya: el Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i els Honorables Srs. Oriol 
Junqueras i Antoni Comín.

Esmena 2
GP de Junts per Catalunya
De modificació a la lletra b del punt 1

b. Condemna l’atemptat democràtic que va suposar l’expulsió forçada per part de 
la Junta Electoral Central d’Oriol Junqueras de la llista electoral d’Esquerra Repu-
blicana i de Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn de la llista elec-
toral de Junts per Catalunya a les eleccions del passat 10 de novembre, abans de la 
interposició i resolució dels corresponents incidents de nul·litat d’actuacions i quan 
l’execució de la pena d’inhabilitació d’Oriol Junqueras havia estat suspesa pel Tri-
bunal Suprem en espera de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea.

Esmena 3
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una lletra b bis al punt 1

(1) b. bis. Denuncia la manca de respecte per part del Tribunal Suprem a les ins-
titucions europees, en emetre noves ordres europees de detenció i extradició contra 
els eurodiputats Carles Puigdemont i Antoni Comín, sense haver obtingut prèvia-
ment l’autorització del Parlament Europeu, infringint així la seva immunitat parla-
mentària.

Esmena 4
GP de Junts per Catalunya
De modificació a la lletra d del punt 1

(1) d. Constata que amb tot allò exposat en els punts anteriors no s’ha respectat 
la voluntat expressada democràticament per la ciutadania en les eleccions europees 
del passat 26 de maig. Conseqüentment reclama l’alliberament immediat del vice-
president Junqueras i la retirada de les ordres de detenció i presó contra el president 
Puigdemont i el conseller Comín per tal de garantir plenament tots els seus drets 
com a europarlamentaris.

Esmena 5
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una lletra e al punt 1

(1) e. Es congratula pel fet que les conclusions de l’Advocat General del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea acullin els arguments de les defenses del Vicepresi-
dent Junqueras, del President Puigdemont i del Conseller Comín, considerant-los 
diputats i reconeixent-los la seva immunitat parlamentària.

Esmena 6
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una lletra f al punt 2

(2) f. Denuncia els acords de determinades forces polítiques espanyoles amb par-
tits d’extrema dreta i la normalització del seu discurs repressiu, com en el cas recent 
de la Comunitat de Madrid, on una majoria de l’Assemblea va demanar la il·legalit-
zació dels partits independentistes.
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Esmena 7
GP de Junts per Catalunya
D’addició d’una lletra g al punt 2

(2) g. Reivindica l’exercici i la salvaguarda de tots els drets humans i llibertats 
fonamentals davant d’aquelles institucions espanyoles i entitats d’extrema dreta que 
pretenen vulnerar-los. En especial, els drets de llibertat d’expressió, reunió, mani-
festació i autodeterminació, així com la igualtat entre dones i homes i la no-discri-
minació per raons de cap tipus.

Esmena 8
GP de Junts per Catalunya
De modificació a la lletra a del punt 3

(3) a. Les accions de l’Estat Espanyol han pretès erosionar els organismes supra-
nacionals de defensa dels drets fonamentals bàsics, tot arribant a ignorar les opi-
nions del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions Arbitràries i difamar 
als seus membres.

Esmena 9
GP de Junts per Catalunya
De modificació al punt 4

4. Davant d’aquestes actuacions, considera necessari que les institucions euro-
pees s’impliquin en la resolució del conflicte democràtic entre Catalunya i el Regne 
d’Espanya per tal de garantir els drets fonamentals de la ciutadania i un diàleg que 
serveixi per arribar a una solució política que inclogui l’exercici del dret a l’autode-
terminació.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 52203)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre l’ascens de la ultradreta a Europa i l’impacte de la 
deriva repressiva de l’Estat espanyol en la construcció europea com una comunitat 
democràtica de drets compartits (tram. 302-00162/12).

Esmena 1
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2.c

2.c. Denuncia la impunitat que tot sovint tenen les accions de l’extrema dreta al 
carrer i que massa sovint donen aparença de connivència amb algunes institucions 
judicials i amb alguns agents dels cossos i forces de seguretat. En aquest sentit tro-
ba especialment alarmant la posició de la Fiscalia General de l’Estat de considerar 
els col·lectius d’extrema dreta com a susceptibles de ser víctimes de delictes d’odi.
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Esmena 2
GP de Catalunya en Comú Podem
De modificació del punt 2.e

2.e. Sol·licita que el Govern de l’Estat abandoni el camí de les polítiques recen-
tralitzadores i repressives, sent l’única oferta proporcionada per solucionar el con-
flicte polític a Catalunya per part de Govern de l’estat fins ara.

Palau del Parlament, 22 de novembre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 52207)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·la-
ció al Govern sobre l’ascens de la ultradreta a Europa i l’impacte de la deriva repres-
siva de l’Estat espanyol en la construcció europea com una comunitat democràtica 
de drets compartits (tram. 302-00162/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació de la moció que passaria a tenir el següent contingut

El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu compromís amb el projecte de construcció europea com una 

comunitat democràtica de drets i llibertats ciutadanes. En defensa d’aquest compro-
mís europeista, mostra la seva satisfacció pel bon funcionament del sistema judicial 
espanyol, un dels més garantistes del món, tal com constata el prestigiós Rule of 
Law Index.

2. Manifesta que els valors fundacionals de la Unió Europea són els pilars sobre 
els quals s’assenta el projecte de pau europeu i als quals els ciutadans europeus no 
podem renunciar. Aquests valors són el respecte de la dignitat humana, la llibertat, 
la democràcia, la igualtat, l’Estat de Dret i el respecte als drets humans, inclosos els 
drets de les persones que pertanyen a minories. Aquests valors són comuns als Es-
tats membres en una societat caracteritzada pel pluralisme, la no-discriminació, la 
tolerància, la justícia, la solidaritat i la igualtat entre dones i homes.

Aquests principis són legalment vinculants entre els Estats membres de la Unió, 
que estan obligats a garantir-los; d’igual manera que un dels objectius pels quals ha 
de vetllar el Parlament Europeu són les llibertats fonamentals que garanteix l’Estat 
Democràtic i de Dret de la mà del Rule of law que es resumeixen en tres principis: 
la igualtat davant la llei, que ningú no pugui ser sancionat si no hi ha hagut una 
clara vulneració de la llei, i que cap ciutadà ni institució no està per damunt de la 
llei ni de la justícia.

Per això, els pitjors enemics de la construcció europea són aquells que pretenen 
abolir aquests drets i llibertats que garanteix la pròpia Unió Europea, que represen-
ta els Estats democràtics signants d’aquest acord, aixecant fronteres i murs.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs



BOPC 476
26 de novembre de 2019

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 15 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el seu suport a 
l’Assemblea d’Electes de Catalunya
302-00163/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52208 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 52208)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 161.4 
del Reglamento del Parlamento, presentan las siguientes enmiendas a la Moció sub-
següent a la interpel·lació al Govern sobre el seu suport a l’Assemblea d’Electes de 
Catalunya (tram. 302-00163/12).

Enmienda 1
GP de Ciutadans
De modificación y adición al artículo 1

1. El Parlamento de Cataluña recuerda, al presidente de la Generalitat, al Govern 
y a los diputados y las diputadas que lo conforman, que es una institución en la que, 
junto a las Cortes Generales, están representados todos los catalanes y donde se ex-
presa, democrática y legítimamente, el pluralismo político y social de Cataluña. En 
este sentido, el Parlament de Catalunya rechaza la apariencia de legalidad y repre-
sentatividad que ejercen entidades privadas ajenas a las instituciones estatutarias de 
Cataluña como son los autodenominados «Consell de la República» y «l’Assemblea 
d’Electes de Catalunya».

Palacio del Parlamento, 21 de noviembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les violències 
masclistes
302-00164/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 52149; 52209 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 22.11.2019

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 52149)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Beatriz Silva Gallardo, diputada del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la moció subsegüent 
a la Interpel·lació al Govern sobre les violències masclistes (tram. 302-00164/12).

Esmena 1
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de la lletra b del punt 1

b. Malgrat que en els darrers anys s’ha avançat molt en la lluita contra la violèn-
cia masclista i en el reconeixement dels drets de les dones, la violència institucional 
continua sent una de les manifestacions de la violència de gènere que és necessari 
eradicar.
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Esmena 2
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació i supressió del punt 2

2. El Parlament de Catalunya condemna el creixement de l’extrema dreta, que és 
una amenaça de tots els drets humans, però de forma especial és i una amenaça als 
drets de les dones.

Esmena 3
GP Socialistes i Units per Avançar
De modificació de tot el punt 3

3. El Parlament insta el Govern a revisar l’impacte de gènere en la normativa 
vigent i promoure els canvis necessaris per eliminar, si s’escau, la violència institu-
cional.

Esmena 4
GP Socialistes i Units per Avançar
D’addició d’un nou punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Garantir, abans de finalitzar el segon semestre del 2020, el desplegament re-

glamentari de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la vio-
lència masclista, incloent una memòria econòmica.

b. Incrementar en un 35% els pressupostos propis de la Generalitat destinats a 
la lluita contra la violència masclista per avançar en la millora de una xarxa que 
actualment només arriba a 1 de cada 10 dones que s’estima que són víctimes de la 
violència masclista.

c. Duplicar el número actual de Serveis d’Intervenció Especialitzada (SIE), pas-
sant dels 8 actuals a 16, l’any 2020.

Palau del Parlament, 19 de novembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Beatriz Silva Gallardo, diputada, GP PSC-Units

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 52209)

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 161.4 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la in-
terpel·lació al Govern sobre les violències masclistes (tram. 302-00164/12).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició d’un nou paràgraf a l’article 1.a

1. El Parlament de Catalunya constata que; 
a. Els feminicidis són la punt de l’iceberg de la violència masclista que pateixen 

les dones de forma constant i transversal en tots els àmbits de la seva vida; sent-ne 
la intersecció la característica principal per estudiar-la, detectar-la, prevenir-la i 
erradicar-la és necessari abordar-la des de la perspectiva de la interseccionalitat.

Esmena 2
GP de Ciutadans
De supressió a l’article 1.b

1.b. La violència institucional és una de les primeres causes de la violència mas-
clista, consolidant totes les discriminacions existents cap a les dones.
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Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou article 5

5. Revertir les retallades que ha sofert el Programa pressupostari 322 «Polítiques 
de dones» en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya els últims 10 anys, dels 
serveis i les actuacions del qual forma part la Xarxa d’Informació i Assessorament 
SIADS, la Línia 900.900.120 d’atenció a dones en situació de violència, els progra-
mes de formació i capacitació en matèria de violència masclista i el Pla de formació 
del personal de les administracions públiques en matèria d’igualtat entre gèneres i 
de violència masclista, com els serveis i actuacions més destacats.

Palau del Parlament, 21 de novembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb la consellera d’Empresa i Coneixement sobre els 
efectes econòmics en el teixit productiu dels esdeveniments que han 
tingut lloc del 14 al 20 d’octubre de 2019
354-00193/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Martí Pachamé Barrera, del GP Cs (reg. 48975).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre un estudi sociolingüístic de la Universitat 
de Lleida en què es pregunta a alumnes de secundària si donen 
suport a l’independentisme
354-00201/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Esther Niubó Cidoncha, del GP PSC-Units (reg. 51404).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 21.11.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Educació amb el 
conseller d’Educació sobre una enquesta de la Universitat de Lleida 
feta a l’Institut El Morell, de Tarragona
354-00202/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Maialen Fernández Cabezas, juntament amb una altra 
diputada del GP Cs (reg. 51528).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Educació, 21.11.2019.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la presumpta malversació 
de fons públics de la Secretaria General de l’Esport i el Consell 
Català de l’Esport
354-00207/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP (reg. 
51876).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Afers Institucionals, 21.11.2019.

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

Sol·licitud de compareixença de Maria Guerrero, presidenta de 
l’Associació Espanyola de Linfangioleiomiomatosi, davant la 
Comissió de Salut perquè informi sobre la investigació de la 
linfangioleiomiomatosi i l’atenció sanitària i social que reben les 
dones que la pateixen
356-00531/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 20, tinguda el 21.11.2019, DSPC-C 378.

Sol·licitud de compareixença de Joaquim Salvi i Mas, rector de la 
Universitat de Girona, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a l’octubre del 
2019 en el funcionament de la Universitat de Girona
356-00612/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 50071).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2019.

Sol·licitud de compareixença de Joan Elias Garcia, rector de 
la Universitat de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a 
l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat de Barcelona
356-00613/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 50072).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2019.
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Sol·licitud de compareixença de Margarita Arboix Arzo, rectora de la 
Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a 
l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat Autònoma de 
Barcelona
356-00614/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 50073).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2019.

Sol·licitud de compareixença de María José Figueras, rectora 
de la Universitat Rovira i Virgili, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a 
l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat Rovira i Virgili
356-00616/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 50075).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2019.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Casals Pons, rector de 
la Universitat Pompeu Fabra, davant la Comissió d’Empresa i 
Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a 
l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat Pompeu Fabra
356-00617/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 50076).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2019.

Sol·licitud de compareixença de Josep-Eladi Baños, rector de la 
Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, davant la 
Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre l’impacte 
dels fets ocorreguts a l’octubre del 2019 en el funcionament de la 
Universitat de Vic
356-00618/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 50077).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2019.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació S’ha 
Acabat davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi 
sobre els fets ocorreguts a les universitats l’octubre del 2019
356-00619/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 50078).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2019.

Sol·licitud de compareixença de Francesc Torres Torres, rector de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre l’impacte dels fets ocorreguts a 
l’octubre del 2019 en el funcionament de la Universitat Politècnica de 
Catalunya
356-00620/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 50079).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2019.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’associació 
Universitats per la Convivència davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè informi sobre els fets ocorreguts en les 
universitats l’octubre del 2019
356-00621/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 50090).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2019.

Sol·licitud de compareixença de Jaume Puy i Llorens, rector de la 
Universitat de Lleida, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement 
perquè informi sobre l’impacte dels fets d’octubre de 2019 en el 
funcionament universitari
356-00625/12

SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP Cs (reg. 50556).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2019.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Comissió 
Assessora en Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre la tasca de la Comissió Assessora
356-00634/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 20, tinguda el 21.11.2019, DSPC-C 378.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i 
l’Activitat Física davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre els darrers fets ocorreguts a la Secretaria
356-00636/12

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Solsona i Aixalà, del GP JxCat (reg. 51465).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 21.11.2019.

Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport i 
l’Activitat Física davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre la presumpta malversació de fons públics de la 
Secretaria General de l’Esport i el Consell Català de l’Esport
356-00640/12

SOL·LICITUD

Presentació: Concepción Abellán Carretero, del GP CatECP (reg. 51877).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 21.11.2019.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb 
la consellera d’Empresa i Coneixement sobre les actuacions per a 
facilitar un procés electoral amb garanties a la Cambra de Comerç 
de Barcelona i sobre les accions anunciades per la presidència de la 
Cambra
355-00085/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 17 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
tinguda el 17.10.2019, DSPC-C 353.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Miquel Ramos, periodista, músic i membre del 
Grup d’Investigació sobre Crims d’Odi, davant la Comissió d’Estudi 
sobre els Drets Civils i Polítics
357-00468/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i 
Polítics, tinguda el 31.05.2019, DSPC-C 262.

Compareixença de Jordi Cruz Villalba, president de l’Institut per al 
Maneig Interdisciplinari de les Malalties Minoritàries - La Casa de 
Sofia
357-00492/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de Salut, tinguda el 21.11.2019, 
DSPC-C 378.

Compareixença d’una representació de la Federació Espanyola de 
Malalties Rares davant la Comissió de Salut per a informar sobre els 
programes i el vintè aniversari de la Federació
357-00495/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de Salut, tinguda el 21.11.2019, 
DSPC-C 378.

Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de 
Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre la seva activitat
357-00496/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de Salut, tinguda el 21.11.2019, 
DSPC-C 378.
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Compareixença de Roberto Calderón, president de l’Associació 
Síndrome de Ménière Espanya (Asmes), davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre la feina i les activitats de l’Associació
357-00497/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de Salut, tinguda el 21.11.2019, 
DSPC-C 378.

Compareixença de Maria Guerrero, presidenta de l’Associació 
Espanyola de Linfangioleiomiomatosi, davant la Comissió de Salut 
per a informar sobre la investigació de la linfangioleiomiomatosi i 
l’atenció sanitària i social que reben les dones que la pateixen
357-00647/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 20, tinguda el 21.11.2019, DSPC-C 378.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de Salut, tinguda el 21.11.2019, 
DSPC-C 378.

Compareixença d’una representació de la Comissió Assessora en 
Malalties Minoritàries davant la Comissió de Salut per a informar 
sobre la tasca de la Comissió Assessora
357-00648/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 20, tinguda el 21.11.2019, DSPC-C 378.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 20 de la Comissió de Salut, tinguda el 21.11.2019, 
DSPC-C 378.

Sessió informativa de la Comissió de Justícia amb el president 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per a presentar la 
memòria del Tribunal corresponent al 2018
359-00020/12

SUBSTANCIACIÓ

Sessió feta en la sessió 13 de la Comissió de Justícia, tinguda el 21.11.2019, 
DSPC-C 379.
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