
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de restabliment del complement de productivitat variable del perso-
nal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental i de creació del 
Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 5

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les 
dones a erradicar la violència masclista, per la instauració d’unitats de valoració fo-
rense integral, per la lluita contra la violència masclista
202-00053/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
202-00055/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 5

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell
250-00699/12
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l’entrada en funcionament 
del jutjat número 7 de Girona
250-00702/12
Esmenes presentades 6

Proposta de resolució sobre la corrupció i les portes giratòries
250-00704/12
Esmenes presentades 7

Proposta de resolució de rebuig a la creació de perfils polítics per mitjà de la Llei 
orgànica de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals
250-00715/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 7

Proposta de resolució sobre el millorament del servei sanitari a Sant Llorenç Savall
250-00716/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un abocador a Ri-
ba-roja d’Ebre
250-00717/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8
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Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la violència masclista 
entre els joves
250-00718/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució contra l’esclavitud
250-00719/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-00720/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 8

Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels efectius de 
l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
250-00722/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges
250-00723/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels anestesistes de l’Hospital 
Josep Trueta de Girona
250-00724/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol
250-00725/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre els trasllats previstos de diversos departaments de la 
Generalitat al districte administratiu de Barcelona
250-00726/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de distribució elèctrica a 
Girona
250-00727/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre Lloret de Mar 
i Vidreres
250-00728/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de l’Escola Els 
Ganxets, de Reus
250-00729/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00730/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors del Mobile 
World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva en-
tre dones i homes
250-00731/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones activistes al món
250-00732/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació d’Isona i de la 
línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de 400 quilovolts
250-00733/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes
250-00734/12
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre l’anàlisi dels comptes 
de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no 
administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016
256-00023/12
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 11

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 de Control de l’Actuació de la Cor-
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals amb la presidenta en funcions de la 
 Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, el director de Televisió de Catalunya 
i el director de Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre llur processament judicial
358-00004/12
Sol·licitud 12
Rectificació del text presentat 12

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

Sol·licitud de compareixença de Magí Coscollola Andreu, alcalde de Torà, davant la 
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi de l’estat de la petició de canvi de 
comarca dels municipis de Torà i Biosca de la Segarra al Solsonès
356-00391/12
Sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença de Cornelio Caubet Camats, alcalde de Biosca, davant 
la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi de l’estat de la petició de canvi de 
comarca dels municipis de Torà i Biosca de la Segarra al Solsonès
356-00392/12
Sol·licitud 12

Sol·licitud de compareixença de Manuel Barbero, president de l’associació Mans Pe-
tites, davant la Comissió de la Infància perquè informi sobre la reforma dels protocols 
sobre la prevenció dels abusos sexuals i el maltractament a infants i adolescents
356-00398/12
Sol·licitud 13

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

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la Comissió 
d’Estudi del Treball Autònom
357-00242/12
Substanciació 13

Compareixença d’una representació de la Unió General de Treballadors davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00243/12
Substanciació 13

Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la Comissió d’Estudi 
del Treball Autònom
357-00246/12
Substanciació 13

Compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves Agricultors 
davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00247/12
Substanciació 13

Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya 
davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00248/12
Substanciació 14

Compareixença d’una representació de Joves Empresaris de Catalunya davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00253/12
Substanciació 14
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Compareixença de Jody Williams, premi Nobel de la Pau 1997, davant la Comissió 
d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
357-00452/12
Substanciació 14

Compareixença de Nico Krisch, especialista en drets humans, catedràtic de dret 
internacional i codirector del Centre per a la Governança Global al Graduate Insti-
tute of International and Development Studies de la Universitat de Ginebra, davant 
la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
357-00453/12
Substanciació 14

Compareixença d’Anaïs Franquesa, advocada penalista i directora de Litigi d’Irídia, 
Centre per a la Defensa dels Drets Humans, davant la Comissió d’Estudi sobre els 
Drets Civils i Polítics
357-00454/12
Substanciació 14
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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 restabliment del complement de productivitat 
variable del personal estatutari de l’Institut Català de la Salut
200-00008/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 36327).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 23.04.2019  
al 24.04.2019).
Finiment del termini: 25.04.2019; 10:30 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del servei d’atenció pública a la salut bucodental  
i de creació del Programa d’atenció dental infantil a Catalunya
202-00040/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP JxCat; SP CUP-CC; GP ERC (reg. 36328; 36371; 36495; 
36516).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 23.04.2019 al 24.04.2019).
Finiment del termini: 25.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del 
dret de les dones a erradicar la violència masclista, per la instauració 
d’unitats de valoració forense integral, per la lluita contra la violència 
masclista
202-00053/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 36005; 36153).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 23.04.2019 al 25.04.2019).
Finiment del termini: 26.04.2019; 10:30 h.

Proposició de llei de ports i de transport en aigües marítimes  
i continentals
202-00055/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP Cs (reg. 36620).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 25.04.2019; 10:30 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els jutjats de Martorell
250-00699/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35755 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 12.04.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 35755)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

1. Establir un pla calendaritzat de construcció de l’edifici on s’ubicaran els jutjats 
de Martorell, en el termini de tres mesos, i informar del mateix al Parlament de Ca-
talunya. Aquest calendari haurà d’incloure: 

– Termini de licitació del projecte i les obres durant el 2019-2020.
– Termini d’inici de l’execució de les obres durant l’any 2021.
– Posada en funcionament dels nous jutjats de Martorell l’any 2024.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

3. Aprovar un pla d’intervenció als equipaments judicials de Martorell que ga-
ranteixi la funcionalitat i adequació de les dependències actuals per a la prestació 
del servei d’administració de justícia fins a la data del seu trasllat a una nova seu, 
sens perjudici d’identificar i avaluar tècnica, funcional i jurídicament la plausibili-
tat de la reubicació transitòria dels jutjats de Martorell.

Proposta de resolució sobre el compromís fefaent per a l’entrada en 
funcionament del jutjat número 7 de Girona
250-00702/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35754 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 12.04.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 35754)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

Adoptar el compromís fefaent, mitjançant l’aprovació d’aquesta proposta de re-
solució, d’implantació i entrada en funcionament del Jutjat de 1a Instància núm. 7 
de Girona l’any 2020.
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Proposta de resolució sobre la corrupció i les portes giratòries
250-00704/12

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35756 / Admissió a tràmit: Mesa de la CJ, 12.04.2019

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 35756)

Esmena 1
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (1)
De modificació

1. Garantir una actuació independent dels alts càrrecs i personal directiu  
de l’Administració de la Generalitat i de les entitats del seu sector públic mitjançant 
l’adhesió al Codi de conducta i desplegar la normativa de regulació dels conflictes 
d’interès que faciliti i impulsi la seva prevenció, seguiment i control.

Esmena 2
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (2)
De modificació

2. Dotar d’independència funcional els òrgans o unitats de control intern encar-
regats del règim d’incompatibilitats, amb especial atenció aquells que regulen els 
alts càrrecs i els membres del Govern.

Esmena 3
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (3)
De modificació

3. Actualitzar la normativa vigent sobre el règim d’incompatibilitats, i incorporar 
la regulació dels conflictes d’interessos, que permeti fer el seguiment i el control de 
l’activitat dels alts càrrecs, de manera que es garanteixi la transparència en l’avalu-
ació i el seguiment de polítiques públiques.

Esmena 4
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (4)
De modificació

4. Proposar un període de carència mínim de dos anys i màxim de cinc per a 
membres del Govern i alts càrrecs del Govern.

Esmena 5
GP Republicà, GP de Junts per Catalunya (5)
D’addició

6. Establir tres declaracions patrimonials (al començament, final i durant el perío-
de de carència, en el cas que s’hagi produït variació patrimonial) per tal de  detectar 
casos d’enriquiment il·lícit quan no es pugui justificar el seu increment patrimonial.

Proposta de resolució de rebuig a la creació de perfils polítics per 
mitjà de la Llei orgànica de protecció de dades personals i garantia 
dels drets digitals
250-00715/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 36598; 36621; 36632).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el millorament del servei sanitari a Sant 
Llorenç Savall
250-00716/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 36599; 36622; 36633).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig al projecte de construcció d’un 
abocador a Riba-roja d’Ebre
250-00717/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 36600; 36623; 36634).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció i el tractament de la 
violència masclista entre els joves
250-00718/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 36601; 36624; 36635).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució contra l’esclavitud
250-00719/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP ERC (reg. 36636).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-00720/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP ERC (reg. 36625; 36637).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre un canvi de model en la distribució dels 
efectius de l’Àrea de Brigada Mòbil dels Mossos d’Esquadra
250-00722/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 36602; 36638).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la neteja i el manteniment de les platges
250-00723/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 36603; 36639).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels anestesistes 
de l’Hospital Josep Trueta de Girona
250-00724/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 36604; 36640).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de l’estany Llampol
250-00725/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 36605; 36626; 36641).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre els trasllats previstos de diversos 
departaments de la Generalitat al districte administratiu de 
Barcelona
250-00726/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 36606; 36642).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de la xarxa de 
distribució elèctrica a Girona
250-00727/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 36608; 36627; 36643).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la carretera C-63 entre 
Lloret de Mar i Vidreres
250-00728/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 36607; 36628; 36644).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels mòduls prefabricats de 
l’Escola Els Ganxets, de Reus
250-00729/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 36609; 36645).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00730/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 36610; 36646).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals dels treballadors 
del Mobile World Congress de Barcelona amb relació a la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva entre dones i homes
250-00731/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 36611; 36629; 36647).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.
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Proposta de resolució sobre el suport i la protecció a les dones 
activistes al món
250-00732/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 36612; 36630; 36648).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució de rebuig de la construcció de la subestació 
d’Isona i de la línia aèria d’energia elèctrica de doble circuit de 400 
quilovolts
250-00733/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP Cs; GP ERC (reg. 36614; 36631; 36649).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre l’assetjament a periodistes
250-00734/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 36613; 36650).
Pròrroga: 1 dia hàbil, i última.
Finiment del termini: 23.04.2019; 10:30 h.

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2019, sobre 
l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, 
les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2015 i 2016
256-00023/12

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 36122).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 23.04.2019 al 29.04.2019).
Finiment del termini: 30.04.2019; 10:30 h.
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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 de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals amb 
la presidenta en funcions de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals, el director de Televisió de Catalunya i el director de 
Catalunya Ràdio i Mitjans Digitals sobre llur processament judicial
358-00004/12

SOL·LICITUD

Presentació: Ignacio Martín Blanco, del GP Cs (reg. 36074 i 36322).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, 11.04.2019.

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

Sol·licitud de compareixença de Magí Coscollola Andreu, alcalde de 
Torà, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi de 
l’estat de la petició de canvi de comarca dels municipis de Torà i 
Biosca de la Segarra al Solsonès
356-00391/12

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Caula i Paretas, del GP ERC, Albert Batet i Canadell, del  
GP JxCat (reg. 36011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.04.2019.

Sol·licitud de compareixença de Cornelio Caubet Camats, alcalde 
de Biosca, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi 
de l’estat de la petició de canvi de comarca dels municipis de Torà i 
Biosca de la Segarra al Solsonès
356-00392/12

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Caula i Paretas, del GP ERC, Albert Batet i Canadell, del  
GP JxCat (reg. 36011).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 12.04.2019.
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Sol·licitud de compareixença de Manuel Barbero, president de 
l’associació Mans Petites, davant la Comissió de la Infància perquè 
informi sobre la reforma dels protocols sobre la prevenció dels 
abusos sexuals i el maltractament a infants i adolescents
356-00398/12

SOL·LICITUD

Presentació: Beatriz Silva Gallardo, del GP PSC-Units (reg. 36247).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de la Infància, 12.04.2019.

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

Compareixença d’una representació de Comissions Obreres davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00242/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 12.04.2019, DSPC-C 242.

Compareixença d’una representació de la Unió General de 
Treballadors davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00243/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 12.04.2019, DSPC-C 242.

Compareixença d’una representació d’Unió de Pagesos davant la 
Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00246/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 12.04.2019, DSPC-C 242.

Compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves 
Agricultors davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00247/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 12.04.2019, DSPC-C 242.
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Compareixença d’una representació de Joves Agricultors i Ramaders 
de Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00248/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 12.04.2019, DSPC-C 242.

Compareixença d’una representació de Joves Empresaris de 
Catalunya davant la Comissió d’Estudi del Treball Autònom
357-00253/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 6 de la Comissió d’Estudi del Treball Autònom, tin-
guda el 12.04.2019, DSPC-C 242.

Compareixença de Jody Williams, premi Nobel de la Pau 1997, davant 
la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
357-00452/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i 
Polítics, tinguda el 12.04.2019, DSPC-C 243.

Compareixença de Nico Krisch, especialista en drets humans, 
catedràtic de dret internacional i codirector del Centre per a 
la Governança Global al Graduate Institute of International and 
Development Studies de la Universitat de Ginebra, davant la 
Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
357-00453/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i 
Polítics, tinguda el 12.04.2019, DSPC-C 243.

Compareixença d’Anaïs Franquesa, advocada penalista i directora de 
Litigi d’Irídia, Centre per a la Defensa dels Drets Humans, davant la 
Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics
357-00454/12

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i 
Polítics, tinguda el 12.04.2019, DSPC-C 243.
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