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SESSIó NÚM. 5

La sessió s’obre a dos quarts de dues del migdia i deu 
minuts. Presideix, en funcions, la vicepresidenta, Carina 
Mejías Sánchez, acompanyada del secretari, Albert Donés 
i Antequera. Assisteix la Mesa el lletrat Fernando Domín-
guez Garcia.

Hi són presents els diputats Ramona Barrufet i Santaca-
na, Cristina Bosch i Arcau, Mireia Canals i Botines, Marta 
Pascal i Capdevila, M. Glòria Renom i Vallbona, Elena Ri-
bera i Garijo, Meritxell Roigé i Pedrola i Anna Solé i Ra-
mos, pel G. P. de Convergència i Unió; Josep Cosconera 
Carabassa, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Cata-
lunya; Joan Ignasi Elena Garcia, Eva Granados Galiano i 
Núria Ventura Brusca, pel G. P. Socialista; Sergio García 
Pérez i Juan Milián Querol, pel G. P. del Partit Popular 
de Catalunya, i Lorena Vicioso Adria, pel G. P. d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Propostes de tramitació de peticions en curs.

1.1. Escrit relatiu a la modificació de la normativa civil 
sobre custòdia compartida (tram. 125-00009/10). Trami-
tació.

1.2. Escrit relatiu a l’accés a un expedient administratiu 
(tram. 125-00013/10). Tramitació.

1.3. Escrit relatiu al canvi en la consideració d’estrany en 
les successions (tram. 125-00017/10). Tramitació.

1.4. Escrit relatiu a la possibilitat de consignar la conjun-
ció «i» entre els dos cognoms en els formularis adminis-
tratius (tram. 126-00012/09). Tramitació.

1.5. Escrit relatiu a l’establiment d’un servei de notificació 
automàtica del canvi de domicili (tram. 126-00013/09). 
Tramitació.

1.6. Escrit relatiu a la potenciació de l’activitat turística als 
pobles de muntanya (tram. 126-00010/10). Tramitació.

1.7. Escrit relatiu a l’accés al registre públic de votacions 
del Parlament de Catalunya (tram. 126-00011/10). Trami-
tació.

2. Propostes de tramitació de noves peticions.

2.1. Escrit relatiu a les obres d’adaptació d’una estació de 
metro (tram. 125-00019/10). Tramitació.

2.2. Escrit relatiu a les condicions de treball del Cos de 
Veterinaris de la Generalitat (tram. 125-00020/10). Trami-
tació.

2.3. Escrit relatiu a un pla estratègic de videovigilància 
(tram. 126-00016/10). Tramitació.

2.4. Escrit relatiu al foment del turisme i les infraestructu-
res de Balaguer (Noguera) (tram. 126-00017/10). Trami-
tació.

2.5. Escrit relatiu a la remuneració i les incompatibilitats 
dels càrrecs públics (tram. 126-00018/10). Tramitació.

2.6. Escrit relatiu a les places en centres ocupacionals 
per a persones amb discapacitat (tram. 126-00019/10). 
Tramitació.

2.7. Escrit relatiu a la prohibició d’incloure determinades 
dades en els currículums per a evitar discriminacions 
(tram. 126-00020/10). Tramitació.

2.8. Escrit relatiu als preus universitaris per a les famílies 
monoparentals (tram. 126-00021/10). Tramitació.

La vicepresidenta

Donem començament a la Comissió de Peticions, amb 
la presentació de les propostes per part dels grups par-
lamentaris.

Escrit
relatiu a la modificació de la normativa 
civil sobre custòdia compartida (tram. 
125-00009/10) (continuació)

I, en primer lloc, relatiu a l’escrit relatiu a la modifica-
ció de la normativa civil sobre la custòdia compartida, 
donem la paraula, per a la seva presentació, al Grup 
Parlamentari del Partit Popular. Té la paraula el se-
nyor Sergio García.

Sergio García Pérez

Moltes gràcies, presidenta. El remitent d’aquest escrit 
posa de manifest que hi han jutges que no apliquen el 
dret civil català relatiu a la custòdia compartida. Ai-
xí mateix, demana que es faci una modificació legal 
perquè, encara que existeixi una sentència anterior 
amb un règim de custòdia diferent, es pugui demanar 
i conferir la guarda i custòdia compartida i perquè els 
jutges estiguin obligats a fomentar la no-concessió de 
la custòdia compartida.

La proposta que la Mesa Ampliada amb els portaveus 
fa a la comissió: la Comissió de Peticions acorda tra-
metre l’informe del Departament de Justícia al peti-
cionari. Amb aquesta actuació, la comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.

Moltes gràcies, presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies. Per completar la informació, m’agradaria dir 
que, quant al que disposa l’informe emès pel Depar-
tament de Justícia..., diu que els principis que regei-
xen en el llibre segon del Codi civil de Catalunya són 
eines que estan a disposició dels diferents operadors 
jurídics, entre els quals es troben els jutges, per a la 
seva aplicació a cada cas concret sobre el qual co-
neixen..., en el desenvolupament de les seves tasques 
diàries.

Per tant, aquesta és una qüestió que correspon inter-
pretar als jutges, sobre la qual el Parlament fa aquesta 
declaració, que proposo a tots els membres de la co-
missió aprovar per assentiment. (Pausa.)

Doncs, queda aprovada per assentiment.
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Escrit
relatiu a l’accés a un expedient administratiu 
(tram. 125-00013/10) (continuació)

Donem pas al segon punt de l’ordre del dia: escrit rela-
tiu a l’accés a un expedient administratiu. Té la parau-
la, per a la seva presentació, el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, i en el seu nom la diputada Cris-
tina Bosch. Té la paraula.

Cristina Bosch i Arcau

Gràcies, presidenta. Bé, aquest expedient és un expe-
dient que ja havíem vist amb anterioritat en aquesta 
comissió. La remitent ens posava de manifest que ha-
via demanat accedir a uns expedients administratius 
sobre la dependència del seu fill, i l’Administració, en 
aquest cas, el Departament de Benestar i Família, no 
els hi havia proporcionat.

Es va admetre a tràmit, i en sessió de l’11 de juny del 
2013, la Comissió de Peticions va admetre a tràmit 
la petició, d’acord amb l’article 60.3 del Reglament 
del Parlament, i el conveni de col·laboració entre el 
Parlament de Catalunya i el Síndic de Greuges, per 
trametre la petició al Síndic de Greuges perquè infor-
més a aquest Parlament de la petició, atès que la in-
teressada ja havia fet la petició també a la sindicatura 
de Greuges.

En aquests moments, s’ha rebut la carta del Síndic de 
Greuges en la qual s’informa que la peticionària ja ha 
tingut accés als expedients administratius, és a dir, 
que ja el Departament de Benestar i Família, doncs, 
ha facilitat tota la informació que requeria aquesta 
persona, no?

Per tant, la proposta de la Mesa Ampliada és, a la Co-
missió de Peticions, un cop rebuda la resposta del sín-
dic, en la qual s’informa que ja la peticionària hi ha 
tingut accés, doncs, donar per acabada ja la tramitació 
d’aquest expedient.

Gràcies, presidenta.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyora Bosch.

Donem per aprovada, doncs, la proposta per assenti-
ment? (Pausa.)

Escrit
relatiu al canvi en la consideració  
d’estrany en les successions  
(tram. 125-00017/10) (continuació)

Passem al tercer punt: escrit relatiu al canvi en la con-
sideració d’estrany en les successions. Té la paraula, 
pel Grup Parlamentari del Partit Popular, el senyor 
Sergio García.

Sergio García Pérez

Moltes gràcies, presidenta. El remitent de l’escrit ex-
plica la seva situació personal. De ben jove va fer de 
dependenta per a una família sense fills, que l’ha trac-

tada de llavors ençà com una filla. Actualment té cura 
de la senyora a la seva casa. Demana que, amb un cert 
nombre d’anys de convivència demostrable, es pugui 
considerar la seva situació equiparable a la d’una filla 
amb una mare.

El resum de l’informe, pel que fa al canvi del trac-
tament del Codi de successions per tal d’assimilar, a 
efectes successoris, una persona estranya a una per-
sona amb vincle familiar, que es demana per part de 
la peticionària..., és de difícil encaix en el nostre dret 
successionari, ja que no té cabuda dins de la nostra 
tradició jurídica. Es considera que la Llei 22/2000, del 
29 de desembre, d’acolliment de persones grans pot 
ser una bona eina que doni resposta a la qüestió plan-
tejada per la peticionària.

La proposta de la Mesa Ampliada és que la Comis-
sió de Peticions acorda trametre l’informe del De-
partament de Justícia a la peticionària. Amb aquesta 
actuació, la comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.

Moltes gràcies, presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor diputat.

Donem per aprovada per assentiment, també, aquesta 
proposta? (Pausa.)

Gràcies.

Escrit
relatiu a la possibilitat de consignar  
la conjunció «i» entre els dos cognoms  
en els formularis administratius  
(tram. 126-00012/09) (continuació)

Passem al següent punt de l’ordre del dia: escrit relatiu 
a la possibilitat de consignar la conjunció «i» entre els 
dos cognoms en els formularis administratius. Té la 
paraula, per defensar-la, el diputat del Grup Parlamen-
tari Popular Sergio García.

Sergio García Pérez

El peticionari exposa que als formularis de les admi-
nistracions públiques no hi ha normalment la possibi-
litat d’introduir la paraula «i» entre els cognoms. El 
peticionari considera que la situació actual no respec-
ta el sistema onomàstic. Proposa que existeixi una ca-
sella específica i diferenciada perquè pugui constar a 
tot tipus de documentació especial. El peticionari de-
mana que el Parlament de Catalunya es dirigeixi a to-
tes les administracions implicades.

L’informe: «L’Administració de la Generalitat vetlla 
perquè els nous formularis permetin la incorporació 
de la partícula «i» entre els dos cognoms. És possible 
que existeixin formularis que continguin camps dife-
rents per a la inclusió del cognom i el cocognom, cosa 
que dificulta la incorporació de la «i». L’Administració 
de la Generalitat de Catalunya anirà adaptant aquests 
formularis pròximament en la mesura de les seves dis-
ponibilitats.»
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La proposta de la Mesa Ampliada és que la Comis-
sió de Peticions acorda trametre l’informe del Depar-
tament de Governació i Relacions Institucionals al pe-
ticionari. Amb aquesta actuació, la comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.

Moltes gràcies, presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor diputat.

Donem per aprovada aquesta proposta? (Pausa.)

Escrit
relatiu a l’establiment d’un servei de 
notificació automàtica del canvi de domicili 
(tram. 126-00013/09) (continuació)

Passem a la següent: escrit relatiu a l’establiment d’un 
servei de notificació automàtica del canvi de domi-
cili. Per defensar-la, té la paraula la diputada del Grup 
d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 
Alternativa senyora Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

Gràcies, presidenta. El peticionari proposa que exis-
teixi, com a França, una pàgina web pública on infor-
mar del canvi de domicili per tal d’evitar que s’hagi 
de fer aquest tràmit davant de les diferents instàncies 
administratives. La història de la tramitació és que la 
Comissió de Peticions va acordar, a l’empara del que 
preveu l’article 60.3.c del Reglament del Parlament, 
sol·licitar al Departament de Governació i Relacions 
Institucionals informació amb relació a la petició.

Més tard, la Mesa Ampliada de la Comissió de Petici-
ons va acordar reiterar aquest informe, i es va comuni-
car al peticionari, al finiment de la novena legislatura, 
que seria la comissió constituïda en la dècima legisla-
tura qui valoraria els informes i valoraria les possibles 
actuacions futures.

La proposta de la Mesa Ampliada, amb els portaveus 
de la comissió, és que la Comissió de Peticions acorda 
trametre l’informe del Departament de Governació i 
Relacions Institucionals al peticionari. I amb aquesta 
actuació la comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora diputada.

La donem per aprovada? (Pausa.) Cap objecció? (Pau-
sa.)

Es prega als diputats que defensin els escrits i les pro-
postes que llegeixin la part que consta com a resum de 
l’informe, per tal de tenir una més alta informació res-
pecte al que estem tractant. D’acord? (Pausa.)

Escrit
relatiu a la potenciació de l’activitat 
turística als pobles de muntanya 
(tram. 126-00010/10) (continuació)

Ara passem al següent punt, que és l’escrit relatiu a la 
potenciació de l’activitat turística als pobles de munta-
nya. Per defensar-lo té la paraula el Grup Parlamentari 
d’Esquerra Republicana.

Josep Cosconera Carabassa

Gràcies, senyora presidenta, membres de la Mesa. Bé, 
en aquest cas, la proposta que fa la Mesa Ampliada, 
amb els portaveus de la comissió, és la següent. La 
Comissió de Peticions acorda admetre la petició a trà-
mit, comunicar al peticionari que els grups parlamen-
taris n’han tingut coneixement i, pel que fa a la mi-
llora dels accessos als volcans de Corroncui, comarca 
de l’Alta Ribagorça, municipi del Pont de Suert, reco-
manar-li que traslladi la petició als ens locals compe-
tents en la matèria, en aquest cas a l’Ajuntament de 
Pont de Suert i a la Diputació de Lleida. I amb aquesta 
actuació la comissió donaria per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.

Moltes gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor diputat.

Doncs, bé, donem per acabada la tramitació, i ho apro-
vem per assentiment. (Pausa.)

Escrit
relatiu a l’accés al registre públic de 
votacions del Parlament de Catalunya 
(tram. 126-00011/10) (continuació)

Passem al següent punt: escrit relatiu a l’accés al re-
gistre públic de votacions del Parlament de Catalunya. 
Per defensar-la té la paraula el Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió, la senyora Glòria Renom.

M. Glòria Renom i Vallbona

Gràcies, presidenta. La petició que avui tractem és 
una petició que té per objecte el que ens reflecteix el 
remitent en un escrit, i que ens demana que es pugui 
accedir públicament i lliurement als resultats detallats 
de les votacions, i ens fa una comparativa, amb docu-
mentació inclosa, del que passa al Congrés dels Dipu-
tats, on es pot consultar el sentit del vot i molts altres 
detalls sobre aquest sentit del vot de cada grup parla-
mentari.

Aquesta documentació addicional ve inclosa, i ens 
ha servit també per saber de quina manera es podria 
tractar aquí. I la Comissió de Peticions es va reunir, 
en aquest sentit, el 9 de juliol del 2013 i va acordar 
admetre la petició a tràmit, obrir un termini d’adhe-
sions, per un període d’un mes, informar el peticionari 
que el contingut objecte de la seva petició es tracta en  
la ponència, precisament, de la Proposició de llei de la  
transparència i accés a la informació pública, i que a 



Sèrie C - Núm. 214 DIARI DE SESSIONS DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 15 d’octubre de 2013

COMISSIó DE PETICIONS, SESSIó NÚM. 5  6

aquesta ponència s’hi ha fet arribar la petició que el 
remitent ens envia i que, d’alguna manera, com que 
és a la informació pública, doncs, i com que s’està tra-
mitant actualment al Parlament, i en base també a les 
cinquanta-una mesures que el president va presentar 
per a la transparència, s’inclourà i es buscarà la fór-
mula adient perquè això es pugui portar a terme.

Estat de la tramitació actual. Ha finit el termini d’ad-
hesions, sense cap adhesió; s’ha rebut resposta ja de la 
Mesa del Parlament, i la Comissió de Peticions reuni-
da amb Mesa Ampliada, en la passada sessió, va acor-
dar per unanimitat de tots els portaveus dels grups 
parlamentaris informar el peticionari que el Parla-
ment ha encarregat als serveis de la cambra que es-
tudiïn quina pot ser la fórmula més idònia, o quina 
aplicació es pot establir per tal que es pugui donar la 
informació objecte de la petició.

I amb aquesta actuació la comissió dóna per acabada 
la tramitació d’aquesta petició.

Gràcies, presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora diputada.

Escrit
relatiu a les obres d’adaptació d’una 
estació de metro (tram. 125-00019/10)

Ara passem a les propostes de tramitació de noves 
peticions. I la primera és l’escrit relatiu a les obres 
d’adaptació d’una estació de metro. Per defensar-la té 
la paraula, pel Grup Parlamentari de Convergència i 
Unió...

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, presidenta. El peticionari en nom de l’As-
sociació de Veïns de l’Hospitalet Centre, juntament 
amb 4.771 signatures, demana que s’executin les obres 
d’adaptació de l’estació Rambla Just Oliveras de la lí-
nia 1 del metro. En aquest sentit, la proposta que fa la 
Mesa Ampliada, amb els portaveus, a la comissió és 
admetre la petició a tràmit i demanar informes sobre 
el seu contingut al Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, tot i que, en aquest cas, el que pertoca afegir-hi 
és que el Departament de Territori ja ha licitat aques-
tes obres demandades. Concretament, el passat 2 d’oc-
tubre ja va iniciar la licitació dels treballs que perme-
tran la instal·lació de nous ascensors que comuniquen 
els diferents nivells de l’estació. L’actuació té un cost 
de 2,9 milions d’euros, i es preveu que les obres ja lici-
tades s’iniciïn a primers del 2014.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora diputada.

Escrit
relatiu a les condicions de treball 
del Cos de Veterinaris de la 
Generalitat (tram. 125-00020/10)

La següent proposta és un escrit relatiu a les condi-
cions de treball del cos de veterinaris de la Generali-
tat. Per defensar-la... (Veus de fons.) No hi és el repre-
sentant del Grup Mixt. Ho farà en el seu nom el lletrat 
de la comissió.

El lletrat

Diversos funcionaris del Cos de Titulats Superiors 
Veterinaris de l’Agència de Salut Pública de Catalu-
nya han enviat un escrit, una petició al Parlament de 
Catalunya en què ells expressen la seva opinió que el 
Departament de Salut els ha modificat les condicions 
de treball i no els aplica condicions que aplica a altres 
funcionaris de l’Agència de Salut Pública.

Els peticionaris critiquen que se’ls apliqui una jornada 
especial i demanen que es revoqui la relació de llocs de 
treball i se’ls apliquin les condicions generals dels tre-
balladors de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

La proposta que va fer la Mesa Ampliada per unani-
mitat, a aquesta petició, va ser admetre a tràmit aques-
ta petició i demanar informe sobre el seu contingut al 
Departament de Salut per després posicionar-se.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor lletrat.

Doncs, donem trasllat a la proposta. (Veus de fons.) 
Per assentiment? (Pausa.) Sí.

Escrit
relatiu a un pla estratègic de 
videovigilància (tram. 126-00016/10)

La següent proposta és un escrit relatiu a un pla estra-
tègic de videovigilància, i per defensar-la té la paraula  
el diputat d’Esquerra Republicana Josep Cosconera.

Josep Cosconera Carabassa

Gràcies, senyora presidenta. Bé, en aquest cas, el pe-
ticionari ens demana, demana a la Generalitat que fa-
ci un pla estratègic de videovigilància per als ajunta-
ments amb més de quatre mil habitants, acompanyat 
d’activitats de divulgació i sensibilització.

En aquest cas, la proposta que fa la Mesa Ampliada, 
amb els portaveus de la comissió, seria la següent: la 
Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la pe-
tició i obrir un termini d’adhesions per un període de 
dos mesos.

Gràcies, senyora presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor diputat.

Donem per aprovada la proposta per assentiment? 
(Pausa.) Sí? (Pausa.)
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Escrit
relatiu al foment del turisme  
i les infraestructures de Balaguer 
(Noguera) (tram. 126-00017/10)

La següent proposta és un escrit relatiu al foment del 
turisme i les infraestructures a Balaguer, Noguera. 
I per defensar-la, té la paraula la diputada del Grup 
Parlamentari Socialista Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. En aquest cas el peticionari de-
mana una partida pressupostària per a fomentar el tu-
risme a Balaguer i fer els convenis necessaris per aca-
bar tots els equipaments i infraestructures de la ciutat. 
Demana en aquest cas també, en la seua petició, que 
s’aprovi per unanimitat.

La proposta que la Mesa Ampliada, amb els porta-
veus, fa a la comissió és que la Comissió de Peticions 
acordi admetre la petició a tràmit, convertir-la en una 
petició de caràcter privat i comunicar al peticionari 
que els grups parlamentaris n’han tingut també conei-
xement. I amb aquesta actuació, la comissió donaria 
per acabada la tramitació de la petició.

Moltes gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora diputada. També recordem que els 
diputats d’aquesta comissió o del Parlament, en el seu 
conjunt, no estan sotmesos a mandat imperatiu, i, per 
tant, no poden sotmetre les coses..., no se’ls pot obli-
gar a aprovar les coses per unanimitat.

Fet aquest advertiment, jo sotmeto aquesta proposta a 
l’assentiment dels diputats de la comissió. Sí? (Pausa.)

Gràcies.

Escrit
relatiu a la remuneració i les incompatibilitats 
dels càrrecs públics (tram. 126-00018/10)

Passem a la següent proposta, que és un escrit relatiu a 
la remuneració i les incompatibilitats dels càrrecs pú-
blics. I per defensar-la té la paraula la diputada d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alter-
nativa senyora Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

Gràcies, presidenta. El peticionari demana que el Par-
lament legisli sobre la remuneració i les incompatibi-
litats dels càrrecs públics. El peticionari exposa els te-
mes i objectius principals que hauria de tenir la norma: 
professionalització, inexistència de polítics de carrera, 
aprovació dels salaris dels polítics pels ciutadans, in-
dexació del salari, abolir l’indult, fomentar l’austeritat 
i reduir dietes i beneficis, i evitar un sistema de com-
patibilitat –les portes giratòries, entre altres.

La proposta que la Mesa Ampliada, amb els porta-
veus, fa aquesta comissió és que la Comissió de Peti-

cions acordi admetre la petició a tràmit i obrir un ter-
mini d’adhesions per un període de quatre mesos.

Gràcies.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Vicioso.

L’aprovem per assentiment, aquesta proposta? (Pausa.)  
Gràcies.

Escrit
relatiu a les places en centres 
ocupacionals per a persones amb 
discapacitat (tram. 126-00019/10)

La següent és un escrit relatiu a les places en centres 
ocupacionals per a persones amb discapacitat. Per de-
fensar-la té la paraula la diputada del Grup Parlamen-
tari de Convergència i Unió...

Marta Pascal i Capdevila

Gràcies, senyora presidenta. En aquest cas...

La vicepresidenta

...la senyora Marta Pascal.

Marta Pascal i Capdevila

En aquest cas, la peticionària és la mare d’un adoles-
cent de disset anys amb síndrome d’Asperger, que li 
suposa un 82 per cent de discapacitat. L’adolescent ha 
finalitzat l’escola especial i ha estat derivat a un centre 
ocupacional amb una auxiliar. Actualment, però, no 
hi ha plaça disponible.

La proposta que la Mesa Ampliada amb els portaveus 
fa a la comissió és admetre a tràmit aquesta petició i 
demanar un informe sobre el cas al Departament de 
Benestar Social i Família.

La vicepresidenta

Gràcies, senyora Pascal.

La donem per aprovada per assentiment? (Pausa.) 
Molt bé.

Escrit
relatiu a la prohibició d’incloure determinades 
dades en els currículums per a evitar 
discriminacions (tram. 126-00020/10)

Passem a la següent, que és un escrit relatiu a la pro-
hibició d’incloure determinades dades en els currícu-
lums per a evitar discriminacions. Per defensar-la té 
la paraula la diputa del Grup Parlamentari Socialista 
Núria Ventura.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. La peticionària vol que es prohi-
beixi que en els currículums es posin l’edat, la foto-
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grafia i l’estat civil per tal d’evitar discriminacions per 
raó de sexe, edat o raça. Així mateix, demana, en la 
seva petició, que en les ofertes de feina no es pugui 
demanar l’edat.

La proposta que la Mesa Ampliada amb els portaveus 
fa a la Comissió de Peticions és que s’acordi admetre a 
tràmit la petició i obrir un termini d’adhesions per un 
període de dos mesos.

La vicepresidenta

Moltes gràcies, senyora diputada.

Donem per aprovada per assentiment aquesta propos-
ta? (Pausa.)

Escrit
relatiu als preus universitaris per a les famílies 
monoparentals (tram. 126-00021/10)

I passem a la següent, que és un escrit relatiu als preus 
universitaris per a les famílies monoparentals. Per de-
fensar-la té la paraula el diputat del Grup Parlamentari 
del Partit Popular Sergio García.

Sergio García Pérez

Moltes gràcies, presidenta. La peticionària, mare d’un 
fill universitari, denuncia que als decrets de fixació 
dels preus de la Generalitat dels anys 2012 i 2013 no 

es fa cap esment de les famílies monoparentals, ni a 
les categories especials ni a la categoria general, a di-
ferència del que passava en els decrets dels dos anys 
anteriors.

La proposta que la Mesa Ampliada amb els portaveus 
fa a la comissió: la Comissió de Peticions acorda ad-
metre la petició a tràmit, obrir un termini d’adhesions 
per un període de quatre mesos i, d’acord amb l’article 
60.3.c del Reglament del Parlament, demanar un in-
forme sobre el seu contingut al Departament d’Econo-
mia i Coneixement.

Moltes gràcies, presidenta.

La vicepresidenta

Gràcies, senyor diputat.

Bé, i com que aquesta és l’última proposta, la donem 
per aprovada per assentiment, sense cap objecció? 
(Pausa.) Sí? (Pausa.)

Doncs, donem per acabada aquesta Comissió de Peti-
cions, no sense abans comentar que lamento el lapsus 
en els noms d’algunes diputades, però no recordo ni 
conec el nom de totes, eh?

Per tant, s’aixeca la sessió.

La sessió s’aixeca a les dues del migdia i un minut.
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