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SESSIó NÚM. 7

La sessió s’obre a dos quarts de dues del migdia i tres 
minuts. Presideix M. Dolors Montserrat i Culleré, acom-
panyada de la vicepresidenta, Carina Mejías Sánchez. 
Assisteix la Mesa el lletrat Fernando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Xavier Crespo i Llobet, 
Begonya Montalban i Vilas, Marta Pascal i Capdevila,  
M. Glòria Renom i Vallbona i Meritxell Roigé i Pedrola, pel 
G. P. de Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca i Jo-
sep Cosconera Carabassa, pel G. P. d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya; Eva Granados Galiano, Òscar Ordeig 
i Molist i Núria Ventura Brusca, pel G. P. Socialista; Sergio 
García Pérez, 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 les condicions de treball del Cos de 
Veterinaris de la Generalitat (tram. 125-00020/10). Trami-
tació.

1.2. Escrit relatiu al reconeixement de l’antiguitat dels pro-
fessors de català durant la Transició (tram. 125-00023/10). 
Tramitació.

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

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

1.5. Escrit relatiu a l’atorgament de targeta d’aparcament 
de minusvàlid a certs malalts (tram. 126-00026/10). Tra-
mitació.

1.6. Escrit relatiu a la flexibilització de la jornada laboral 
dels funcionaris (tram. 126-00027/10). Tramitació.

1.7. Escrit relatiu a les equivalències entre títols (tram. 126-
00028/10). Tramitació.

1.8. Escrit relatiu a les compensacions del cost del men-
jador i transport escolar als pobles agregats (1) i (2) (tram. 
126-00030/10 i 126-00031/10). Tramitació.

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

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

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

1.12. Escrit relatiu a la condició oficial de català (tram. 126-
00023/10). Tramitació.

2. Propostes de tramitació de noves peticions.

2.1. Escrit relatiu als sorolls en un habitatge (tram. 125-
00026/10). Tramitació.

2.2. Escrit relatiu a la concessió d’una llicència de terras-
sa (tram. 125-00027/10). Tramitació.

2.3. Escrit relatiu a la prohibició d’espectacles de circ 
amb animals (tram. 125-00028/10). Tramitació.

2.4. Escrit relatiu a la interposició d’un recurs d’inconstitu-
cionalitat (tram. 125-00029/10). Tramitació.

2.5. Escrit relatiu a la regulació de les cigarretes electròni-
ques (tram. 126-00034/10). Tramitació.

2.6. Escrit relatiu a la regulació legislativa del nivell de de-
cibels (tram. 126-00035/10).Tramitació.

2.7. Escrit relatiu a la publicació de les dates, del contin-
gut i dels resultats de les votacions al Parlament (tram. 
126-00036/10). Tramitació.

2.8. Escrit relatiu a la justificació del sentit del vot en les 
consultes populars (tram. 126-00037/10). Tramitació.

2.9. Escrit relatiu a la valoració directa dels centres edu-
catius pels pares (tram. 126-00038/10). Tramitació.

2.10. Escrit relatiu a la construcció d’una parada de tren a 
Roda de Berà (tram. 126-00039/10). Tramitació.

2.11. Escrit relatiu a la parada de tren de l’Hospitalet de 
l’Infant (tram. 126-00040/10). Tramitació.

2.12. Escrit relatiu al canvi d’emplaçament d’una parada 
d’autobús de Castellar del Vallès (tram. 126-00041/10). 
Tramitació.

La presidenta

Bon dia. Comencem la sessió número 7 de la Comis-
sió de Peticions. Per tant, iniciem la sessió.

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

Comencem amb el punt 1, que és l’escrit relatiu a les 
condicions de treball del Cos de Veterinaris de la Ge-
neralitat. Tenint en compte que no tenim el Grup Mixt 
present, jo mateixa faig una mica d’explicació i de de-
fensar les conclusions, no?

Com molt bé saben, i ho vam veure amb la Mesa a la 
passada reunió, doncs, sis funcionaris del Cos de ti-
tulats superiors Veterinaris de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya expressen que el Departament de 
Salut els ha modificat les condicions de treball i que 
no aplica als veterinaris les condicions aplicables a la 
resta dels treballadors.

Evidentment, hi ha informació, antecedents, antece-
dents de tramitació parlamentària relatives... Hem de-
manat..., la comissió, el 15 d’octubre, ja va acordar ad-
metre la petició a tràmit i, d’acord amb l’article 60.3 
del Reglament del Parlament, demanar l’informe so-
bre el seu contingut al Departament de Salut.

Tenim un resum de l’informe que, doncs, els recor-
do, no?, que signen els promotors de l’escrit presen-
tat a la Comissió de Peticions del Parlament, inter-
posen aquest recurs contenciós administratiu davant 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya con-
tra la relació dels llocs de treball. Per tant, aquest 
assumpte, des del setembre d’enguany, es troba ju-
dicialitzat.
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I la conclusió és que la Comissió de Peticions acorda 
revocar l’acord de data 15 d’octubre del 2013 i inadme-
tre a tràmit la petició, perquè sobre l’objecte d’aquesta 
existeix un procediment judicial ja iniciat –article 8 de 
la Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, 
i article 14.1 de les normes internes del funcionament 
de la comissió.

Ho poso a la disposició de tots vostès, per a la seva..., 
si acceptem per unanimitat aquesta conclusió. (Pausa.)

Per tant, queda acceptada per unanimitat dels presents.

Escrit
relatiu al reconeixement de l’antiguitat dels 
professors de català durant la Transició 
(tram. 125-00023/10) (continuació)

Passem ara al punt 1.2: escrit relatiu al reconeixe-
ment de l’antiguitat dels professors de català durant la 
Transició. Per defensar-la i parlar de les conclusions 
d’aquesta petició, té la paraula, en nom del Grup Par-
lamentari de Ciutadans, la il·lustre diputada senyora 
Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Sí, gràcies, presidenta. Aquesta és una petició que va 
formular un ciutadà en el sentit que es reconegués 
l’antiguitat dels professors de català durant la Transi-
ció, que havien fet una tasca, segons..., per la seva per-
tinença a una organització com Òmnium Cultural. 

La Comissió de Peticions va acordar demanar un in-
forme al Departament d’Ensenyament, que ens ha res-
post que, atès que aquesta organització no constitueix 
una administració púbica, i tot i que reconeixen que 
va dur a terme una tasca de coordinació pedagògi-
ca important, aquests serveis no poden ser tinguts en 
compte com a serveis tributats per algú que pertany a 
l’Administració pública, d’acord amb el que estableix 
la Llei 70 de 1978, de 26 de desembre, de reconeixe-
ment dels serveis previs.

Per tant, la comissió va acordar que aquesta era una 
resposta suficient perquè fos enviada al peticionari i 
acorda trametre l’informe del Departament d’Ense-
nyament. I amb aquesta actuació la comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Mejías.

Per tant, per assentiment queden aprovades aquestes 
conclusions.

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

Passem ara al punt 1.3: escrit relatiu a les places en 
centres ocupacionals per a persones amb discapaci-
tat. En nom del Grup Parlamentari de Convergència i 

Unió, té la paraula la il·lustre diputada senyora Marta 
Pascal.

Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyora presidenta. Aquest cas és el 
d’una mare d’un adolescent amb síndrome d’Asperger, 
fins a un 82 per cent de discapacitat, i la peticionària, 
doncs, manifesta que no troba cap plaça en un centre 
ocupacional, malgrat que se l’ha estat derivant.

S’ha requerit un informe al departament, en el qual 
es manifesta, doncs, que aquest adolescent està esco-
laritzat a l’escola d’educació especial Francesc Bella-
part, de Sabadell, i també es manifesta la feina feta 
pels serveis socials de l’ajuntament pertinent.

Per tant, la Comissió de Peticions acordaria trametre 
aquest informe del Departament de Benestar Social i 
Família a la peticionària i donar, doncs, per acabada la 
tramitació de la petició.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputada.

Per assentiment dels presents, queda aprovada aquesta 
conclusió.

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

Passem ara al punt 1.4: escrit relatiu als preus univer-
sitaris per a les famílies monoparentals. Li toca la de-
fensa d’aquesta al Grup Parlamentari del Partit Popu-
lar de Catalunya. Té la paraula l’il·lustre diputat senyor 
Sergi Garcia.

Sergio Garcia Pérez

Moltes gràcies, presidenta. La Comissió de Peticions 
acorda trametre l’informe del Departament de Ben-
estar Social i Família al peticionari. Amb aquesta 
actuació la comissió dóna per acabada la tramitació 
d’aquesta petició. 

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Bé... Senyor diputat, si té algun altre escrit, el Partit 
Popular, que ha de defensar, li agrairia que llegís una 
mica o fes referència una mica a l’informe. Ara aquest, 
doncs, ja està, però li suggereixo per a la propera, si us 
plau, que ens faci una mica de síntesi, no?, d’aquesta.

Per tant, per assentiment dels presents, donem per 
aprovada aquesta conclusió.
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Escrit
relatiu a l’atorgament de targeta 
d’aparcament de minusvàlid a certs malalts 
(tram. 126-00026/10) (continuació)

Passem ara al punt 1.5: escrit relatiu a l’atorgament de 
targeta d’aparcament de minusvàlids a certs malalts. 
Li pertoca la seva defensa al Grup Parlamentari de 
Convergència i Unió. Té la paraula la il·lustre diputada 
senyora Cristina Bosch.

Cristina Bosch i Arcau

Sí, gràcies, presidenta. L’objecte d’aquesta petició...., 
ens demanava el peticionari que els malalts de colitis 
ulcerosa i de malaltia de Crohn poguessin aconseguir 
la targeta d’aparcament de minusvàlid per a poder ac-
cedir als serveis sanitaris amb promptitud.

Per acord de la comissió, que es va fer el passat 5 de 
desembre del 2013, la Comissió de Peticions va acor-
dar admetre a tràmit aquesta petició, obrir un termi-
ni d’adhesions i demanar informe del seu contingut al 
Departament de Benestar Social i Família. Ha finit el 
termini per a presentar-hi adhesions, que no se n’han 
rebut, i s’ha rebut l’informe del Departament de Ben-
estar i Família. 

El departament ens diu que aquest peticionari ja s’ha-
via també adreçat al departament i ens envia la carta 
que la mateixa consellera Neus Munté li havia tramès 
ja al peticionari, en la qual ens diu, doncs, que la nor-
mativa per la qual es fan les taules de valoració dels 
graus de discapacitat és una normativa estatal, i també 
ho és la determinació de l’existència de les dificultats 
per a la utilització dels transports públics col·lectius, 
de mobilitat. I que aquest departament és coneixedor 
que a través de l’Imserso s’està coordinant un grup de 
treball de diferents comunitats autònomes per modi-
ficar els barems de mobilitat i poder contemplar més 
casuístiques per al tema de mobilitat.

Per tant, es preveu que aquest grup presenti conclu-
sions dels seus treballs i poder procedir a modificaci-
ons legislatives. Mentre no sigui així, doncs, s’haurà 
d’aplicar encara la normativa vigent.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputada.

Per tant, per assentiment, tira endavant l’esmentada 
conclusió.

Escrit
relatiu a la flexibilització de la jornada 
laboral dels funcionaris (tram. 126-
00027/10) (continuació)

Passem ara al punt 1.6: escrit sobre la flexibilització 
de la jornada laboral dels funcionaris. Li toca la seva 
defensa al Grup Parlamentari Socialista de Catalunya, 
i té la paraula l’il·lustre diputat senyor Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. En principi, 
nosaltres rebem una..., la peticionària demana flexibi-
litzar la jornada laboral de l’Administració per alguns 
problemes i desajustos, ja que ha de fer cura del seu 
fill, que té problemes de dependència, i també té pro-
blemes tant per la seva atenció com pels ajustos hora-
ris de la feina i del centre en qüestió.

Llavors, arran de l’informe que rebem del Departa-
ment de Governació, en el qual se’ns diu que ja s’es-
tan..., s’ha de posar en marxa el pla d’actuació 2014, 
que vol impulsar mesures per flexibilitzar la jornada 
laboral dels treballadors de la Generalitat, per tal, pre-
cisament, de conciliar vida laboral i familiar o atendre 
casos de dependència, de menors amb dependència.

Per tant, el que acordem és que la Comissió de Peti-
cions trameti l’informe del Departament de Governa-
ció i Relacions Institucionals a la peticionària. I amb 
aquesta actuació la comissió donaria per acabada la 
tramitació d’aquesta petició.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputat senyor Ordeig.

Per tant, per assentiment, tira endavant la conclusió 
esmentada.

Escrit 
relatiu a les equivalències entre títols 
(tram. 126-00028/10) (continuació)

Passem ara al punt 1.7: escrit relatiu a les equivalènci-
es entre títols. Li pertoca al Grup Parlamentari d’Ini-
ciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Al-
ternativa. El defensarà la il·lustre diputada senyora 
Lorena Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

(L’oradora comença a parlar sense fer ús del micrò-
fon, motiu pel qual no n’han quedat enregistrats els 
primers mots.) ...una altra, i la veritat és que no m’ho 
havia preparat. O sigui, conforme ho demaneu ara, 
eh? Ho sento.

Bé, en aquesta petició el peticionari demana que 
s’equipari la titulació de graduat en enginyeria infor-
màtica i a nivell avançat del certificat ACTIC, seguint 
el procés del Decret 89/2009, etcètera.

El que la Comissió de Peticions més la Mesa diem és 
que la Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit 
la petició i, d’acord amb l’article 60.3.a del Reglament 
del Parlament (remor de veus), trametre-la als mem-
bres de la ponència de la proposició de llei de trans-
parència...

La presidenta

Senyora diputada, un momentet...
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Lorena Vicioso Adria

Ai, no...

La presidenta

És que això ja ho vam fer. Si de cas, li agrairia que pas-
sés ja a (veus de fons)..., sí, que passéssim ja, digués-
sim, al que és el que vam acordar a la Mesa, que és: 
«La Comissió de Peticions acorda...»

Lorena Vicioso Adria

Perdona, que m’he equivocat de punt.

La presidenta

Cap problema.

Lorena Vicioso Adria

D’acord. S’acorda de trametre l’informe del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació al peticionari. I amb 
aquesta actuació la comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.

La presidenta

Moltes gràcies.

Doncs, per assentiment, tira endavant aquesta conclusió.

Escrit
relatiu a les compensacions del cost 
del menjador i transport escolar als 
pobles agregats (1) i (2) (tram. 126-
00030/10 i 126-00031/10) (continuació)

Passem ara al punt 1.8: escrit relatiu a les compensaci-
ons del cost del menjador i transport escolar als pobles 
agregats. Té la paraula, en nom del Grup Socialista de 
Catalunya, l’il·lustre diputat senyor Òscar Ordeig.

Òscar Ordeig i Molist

Sí, gràcies. Aquest és un problema que suposo que tots 
coneixen, que preocupa bastant les zones de munta-
nya, i és amb relació a la supressió de les ajudes per a 
la compensació del cost econòmic del menjador i del 
transport escolar als nuclis agregats, eh? Aquí es de-
mana, les peticionàries demanaven una modificació 
de la Llei d’educació de Catalunya, per tal d’assegurar 
aquestes ajudes.

Després de demanar informe al Departament d’En-
senyament, la resposta és que ja a través d’altres ad-
ministracions –diputacions, consells comarcals– s’in-
tenta compensar aquests problemes amb les ajudes a 
aquestes famílies, i, per tant, que es queden aquí.

La proposta de la comissió seria trametre l’informe 
del Departament d’Ensenyament a les peticionàri-
es, i llavors trametre’l també als grups parlamentaris, 
perquè de ben segur que molts voldrem fer-hi alguna 
aportació, no? Per tant, trametre-ho als grups, perquè 
puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.

Amb aquesta actuació la comissió també donaria per 
tancada, per tramitada, aquesta petició.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputat. 

Per assentiment, doncs, la conclusió que ens acaba de 
comentar tira endavant.

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

El punt 1.9: escrit relatiu a un pla estratègic de video-
vigilància. Per a la seva defensa té la paraula l’il·lustre 
diputat senyor Josep Cosconera, en nom d’Esquerra 
Republicana de Catalunya.

Josep Cosconera Carabassa

Sí, gràcies, presidenta. Bon dia, membres de la Mesa. 
En aquest cas, el peticionari ens demanava que la Ge-
neralitat fes un pla de videovigilància per als munici-
pis de menys de quatre mil habitants.

L’acord de la comissió va ser admetre a tràmit aquesta 
petició en data 15 d’octubre, va estar exposada i durant 
dos mesos no es va rebre cap adhesió. I la proposta en 
concret seria: la Comissió de Peticions acorda trame-
tre l’informe del Departament de Governació i Relaci-
ons Institucionals a la peticionària. I amb aquesta ac-
tuació la comissió donaria per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.

(Pausa. Veus de fons.) Ah, sí, és veritat, disculpi, presi-
denta. L’acord seria que la Comissió de Peticions acor-
da admetre la petició a tràmit i, d’acord amb l’article 
60.3.b del Reglament del Parlament, trametre-la als 
grups parlamentaris perquè, si ho consideren conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària. 
I amb aquesta actuació la comissió donaria per acaba-
da la tramitació d’aquesta petició.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cosconera.

Per tant, per assentiment, tirem endavant aquesta petició.

Senyora Lorena, vol que passem a l’1.11 i tornem a 
l’1.10? (Pausa.) Sí? No. Ho dic amb tota l’estima i con-
sideració, eh?

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

L’1.10: escrit relatiu a la remuneració i les incompa-
tibilitats de càrrecs. Té la paraula la il·lustre diputada 
senyora Lorena Vicioso, en nom del Grup d’Iniciativa 
per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa.
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Lorena Vicioso Adria

Gràcies, presidenta. El peticionari demana al Parla-
ment que es legisli sobre la remuneració i les incom-
patibilitats dels càrrecs públics. El peticionari exposa 
que els temes i objectius principals que hauria de tenir 
la norma són la professionalització, la inexistència de 
polítics de carrera, l’aprovació dels salaris dels polítics 
pels ciutadans, indexació dels salaris, abolir l’indult, 
etcètera.

La proposta que nosaltres fem des de la Comissió de 
Peticions, conjuntament amb la Mesa, és acordar i ad-
metre la petició a tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.a 
del Reglament del Parlament, trametre-la als membres 
de la ponència de la Proposició de llei de transparèn-
cia i accés a la informació pública i als de la Propo-
sició de llei electoral de Catalunya, per al seu conei-
xement. I amb aquesta actuació la comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputada.

Per assentiment, doncs, tirem endavant la conclusió 
que vostè ens acaba d’esmentar.

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

Passem ara a l’1.11: escrit relatiu a la prohibició d’in-
cloure determinades dades en els currículums per evi-
tar discriminacions. Té la paraula l’il·lustre diputat 
senyor Òscar Ordeig, en nom del Grup Socialista de 
Catalunya.

Òscar Ordeig i Molist

Sí, gràcies. Aquesta..., la peticionària feia una pro-
posta de prohibir, eh?, per tant demanava que féssim 
una norma que prohibís que als currículums per bus-
car feina hi constessin l’edat, l’estat civil i la foto, no?, 
amb la idea d’evitar discriminacions per raó de sexe, 
d’edat o de raça.

Així mateix, nosaltres vam considerar que, en tot 
cas, això s’havia de trametre als grups parlamenta-
ris, per si es volien fer iniciatives parlamentàries, o al 
mateix Govern, doncs, per fer polítiques que impul-
sin la igualtat d’oportunitats o un llibre d’estil sobre 
com haurien de ser els currículums; però, en tot cas, 
que no aniria per la via de la prohibició. En tot cas, la 
Comissió de Peticions acorda admetre la petició a trà-
mit i, d’acord amb el Reglament, trametre-la als grups 
parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, puguin 
promoure alguna iniciativa. Amb aquesta actuació la 
comissió dóna per acabada la tramitació. 

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, senyor Ordeig.

Per assentiment, tirem endavant, doncs, la conclusió 
que ens acaba d’esmentar.

Escrit 
relatiu a la condició oficial de català 
(tram. 126-00023/10) (continuació)

Passem ara al punt 1.12: escrit relatiu a la condició ofi-
cial de català. Té la paraula, en nom del Grup Parla-
mentari de Convergència i Unió, l’il·lustre diputat se-
nyor Xavier Crespo.

Xavier Crespo i Llobet

Moltes gràcies, presidenta. El peticionari demana que 
els catalans nascuts a Catalunya no perdin la condi-
ció de catalans quan visquin a altres parts de l’Estat i 
que hi hagi un document oficial que mantingui i mos-
tri aquesta vinculació.

La comissió, en sessió del 5 de desembre, va acordar 
admetre la petició a tràmit i obrir un termini d’adhe-
sions de dos mesos. Aquest període ha finit i no s’ha 
presentat cap adhesió. Llavors, la Comissió de Petici-
ons acorda admetre la petició a tràmit i, d’acord amb 
l’article 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre-
la als grups parlamentaris perquè, si ho creuen con-
venient, puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària. Amb aquesta actuació la comissió dóna per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, senyor Crespo.

Per assentiment dels presents, queda aprovada, doncs, 
aquesta petició.

Escrit
relatiu als sorolls en un habitatge 
(tram. 125-00026/10)

Passem ara al punt 2.1: escrit relatiu als sorolls en un 
habitatge. En nom del Grup Parlamentari Popular de 
Catalunya, té la paraula l’il·lustre diputat senyor Sergi 
García.

Sergio García Pérez

Gràcies, presidenta. La remitent de l’escrit exposa la 
situació del seu habitatge, que ha hagut d’abandonar 
pels sorolls d’un negoci proper.

Les pretensions de la remitent de l’escrit s’han de vin-
cular per mitjà de procediments administratius o judi-
cials. La capacitat d’actuació del Parlament en un cas 
com el plantejat és escassa. Per això la Comissió de 
Peticions acorda no admetre la petició a tràmit, per-
què l’objecte d’aquesta és aliè a les competències de 
la comissió, d’acord amb l’article 8 de la Llei orgànica 
4/2001, reguladora del dret de petició, i l’article 4 de 
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les normes internes de funcionament de la comissió, ja 
que és un assumpte que haurien de resoldre, si escau, 
les instàncies administratives o judicials.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputat.

Queda aprovat per assentiment.

Escrit 
relatiu a la concessió d’una llicència 
de terrassa (tram. 125-00027/10)

Passem ara al punt 2.2: escrit relatiu a la concessió 
d’una llicència de terrassa. Té la paraula, en nom del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, la il·lustre diputada 
senyora Carina Mejías.

Carina Mejías Sánchez

Gràcies, presidenta. Escrit relatiu a la concessió d’una 
llicència de terrassa. El peticionari demana la infor-
mació sobre la possibilitat d’obtenir una llicència de 
terrassa al municipi de Barcelona.

La petició es limita a fer preguntes tècniques i jurídi-
ques, i la proposta d’actuació és la inadmissió a tràmit, 
perquè no considerem peticions els escrits els contin-
guts dels quals es limiten a demanar informació. Per 
tant, la comissió acorda la inadmissió d’aquesta petició.

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputada.

Per assentiment, queda aprovat.

Escrit 
relatiu a la prohibició d’espectacles  
de circ amb animals (tram. 125-00028/10)

Passem ara al punt 2.3: escrit relatiu a la prohibició 
d’espectacles de circ amb animals. Té la paraula, en 
nom del Grup de Convergència i Unió, la il·lustre dipu-
tada senyora Glòria Renom.

Glòria Renom i Vallbona

Gràcies, presidenta. El remitent d’aquest escrit fa di-
versos comentaris contraris a la prohibició d’especta-
cles de circ amb animals, perquè considera que vulne-
ra la unitat de mercat i que contribueix a la destrucció 
de llocs de treball. El remitent de l’escrit fa referència 
a la Proposició de llei de modificació de l’article 6 del 
text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2008, que s’està tramitant pre-
cisament actualment en el Parlament. Demana que es 
prengui en consideració el seu escrit i sol·licita que els 
lletrats del Parlament facin un informe sobre el tema 
i que s’enviï còpia de l’escrit a l’Associació de Profes-
sionals del Circ de Catalunya, a l’Ajuntament, també, 
de Barcelona i a tots els ajuntaments que prohibeixen 
aquest tipus d’espectacle. 

Davant d’aquesta petició, volem fer, aquesta comissió 
vol fer unes consideracions per informació d’aquesta 
petició. En primer lloc, que els lletrats del Parlament 
fan advertiments a tots els problemes jurídics de les 
normes en tramitació al Parlament, però només fan els 
informes que la Mesa o la secretària general els enco-
mana. La Comissió de Peticions no és l’encarregada 
de fer remissions informatives de les peticions, sens 
perjudici que hi pugui haver una informació directa-
ment al peticionari perquè pugui fer, doncs, els seus 
camins oportuns vers la petició que el peticionari fa.

En aquest sentit, dir que la Comissió de Peticions acor-
da, naturalment, admetre la petició a tràmit i, d’acord 
amb l’article 60.3 del Reglament d’aquest Parlament, 
trametre-la als portaveus dels grups de la comissió 
d’aquest Parlament, Comissió d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca, Alimentació i Medi Natural, que està 
precisament tramitant la Proposició de llei de modi-
ficació de l’article 6 del text refós de la Llei de protec-
ció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008. 
I també acorda, aquesta comissió, dirigir-la, enviar-la 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.

També acorda aquesta comissió, reunida en mesa am-
pliada, informar el peticionari precisament del que els 
he informat anteriorment: informar el peticionari que 
el Parlament ha obert un espai de participació ciuta-
dana a través de la pàgina web, amb l’Escó 136, on es 
poden fer aportacions, comentaris o suggeriments so-
bre els projectes i les proposicions de llei que s’estan 
portant a terme i tramitant en aquest Parlament, i que, 
per tant, doncs, totes aquelles iniciatives que el petici-
onari tingui les pugui canalitzar vers aquest escó.

Així mateix, acorda informar –això que els deia– el pe-
ticionari que no es pot atendre aquesta part de la petició 
que fa referència a la remissió del seu escrit, però que 
personalment ho pot ell enviar a tots els organismes i 
a totes les entitats que ell cregui oportú. Ni tampoc en 
aquest Parlament es pot atendre la seva sol·licitud d’in-
forme als Serveis Jurídics, que els comentava, d’aquest 
Parlament, tot fent-li avinent que els lletrats compe-
tents en la matèria faran tots els advertiments que, a 
parer seu, calgui fer en el decurs de la tramitació de la 
proposició.

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

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputada.

Per tant, queda aprovat per assentiment.

Escrit 
relatiu a la interposició d’un recurs 
d’inconstitucionalitat (tram. 125-00029/10)

Passem ara al punt 2.4: escrit relatiu a la interposició 
d’un recurs d’inconstitucionalitat. Té la paraula, en 
nom del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
l’il·lustre diputat senyor Josep Cosconera. 
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Josep Cosconera Carabassa

Sí; gràcies, presidenta. En aquest cas, el remitent, que 
és l’Associació per a la Defensa de la Funció Pública 
Aragonesa, demana al Parlament de Catalunya que in-
terposi un recurs d’inconstitucionalitat contra l’article 
21 de la Llei de l’Estat 22/2013, relativa als pressupos-
tos generals de l’Estat, perquè considera que vulnera 
el seu dret a la Constitució..., d’accés al que, digués-
sem, és la funció pública.

D’acord amb la Mesa i la junta de portaveus, faríem 
la següent proposta d’acord: la Comissió de Peticions 
acorda admetre la petició a tràmit i, d’acord amb l’ar-
ticle 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre-la 
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen conveni-
ent, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària. 
I amb aquesta actuació la comissió donaria per acaba-
da la tramitació d’aquesta petició.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputat.

Queda aprovat per assentiment de la comissió.

Escrit
relatiu a la regulació de les cigarretes 
electròniques (tram. 126-00034/10)

Passem ara al 2.5: escrit relatiu a la regulació de les 
cigarretes electròniques. Pertany també, la seva defen-
sa, al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de 
Catalunya, i té la paraula l’il·lustre diputat senyor Jo-
sep Cosconera. 

Josep Cosconera Carabassa

Sí, gràcies. En aquest cas, la peticionària explica una 
experiència personal i ens diu que ha deixat de fumar 
a partir d’aquestos cigarrets electrònics, no?, i ens de-
mana que es reguli, perquè, si no es fa així, creu que 
es dóna massa defensa als interessos de les indústries 
tabaqueres.

Reunides la junta de portaveus i la Mesa de la Comis-
sió de Peticions, la proposta d’acord seria la següent: 
la Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i obrir el termini d’adhesions per un període de 
dos mesos i, d’acord amb l’article 60.3 del Reglament 
del Parlament, demanar l’informe sobre el seu contin-
gut al Departament de Salut.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputat.

Queda, doncs, aprovat per unanimitat dels presents.

Escrit
relatiu a la regulació legislativa del nivell 
de decibels (tram. 126-00035/10)

Passem ara al punt 2.6: escrit relatiu a la regulació le-
gislativa del nivell de decibels. Té la paraula l’il·lustre 
diputat senyor Òscar Ordeig, en nom del Grup Parla-
mentari Socialista de Catalunya.

Òscar Ordeig i Molist

Sí, gràcies. En aquest cas, la peticionària entra un es-
crit al Parlament en el qual es demana que la llei que 
regula el nivell màxim de decibels, doncs..., que es re-
dueixi el límit de decibels arreu de Catalunya, no? Per 
tant, exposa el seu cas personal, en el qual diu que viu 
a prop d’un CAP, un CAP central, en el qual hi ha els 
problemes de les ambulàncies, del soroll de les am-
bulàncies, i que això li ocasiona..., que és un proble-
ma molt important a nivell social, el tema dels sorolls, 
perquè a més a més porta uns problemes psicològics i 
de salut molt importants.

Sense tenir dubte de tot això, perquè fins i tot el dia 
que vam fer portaveus, doncs, tots tenim anècdotes al 
respecte, però també tenint molt en compte que hi ha 
una normativa de contaminació acústica a nivell de 
Catalunya del 2002, hi ha una normativa a nivell es-
tatal, els ajuntaments hi intervenen, ja el Govern ha 
fet mapes estratègics, ja ha fet algunes actuacions en 
aquest sentit, el que dèiem és: acceptem a tràmit la pe-
tició, però sí que el que hauríem de fer és demanar un 
informe al Departament de Territori i Sostenibilitat 
perquè hi digui la seva i, a partir d’aquí, prendre la 
decisió final.

Per tant, si els sembla bé, seria acordar admetre la pe-
tició a tràmit i demanar informe al Departament de 
Territori i Sostenibilitat.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputat.

Queda aprovat per assentiment dels presents.

Escrit 
relatiu a la publicació de les dates,  
del contingut i dels resultats  
de les votacions al Parlament  
(tram. 126-00036/10)

Passem al punt 2.7: escrit relatiu a la publicació de les 
dates, del contingut i dels resultats de les votacions al 
Parlament. Per a la defensa té la paraula, en nom del 
Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Uni-
da i Alternativa, la il·lustre diputada senyora Lorena 
Vicioso.

Lorena Vicioso Adria

Gràcies, presidenta. El peticionari demana la publica-
ció de les dates, del contingut i dels resultats de les 
votacions que es duen a terme al Parlament. També 
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recorda que el Congrés dels Diputats ja publica aquest 
tipus de dades.

Ja anteriorment hem rebut alguna petició sobre el ma-
teix tema, i el que proposa la Comissió de Peticions 
és acordar i admetre a tràmit..., convertir-la en una  
e-petició de caràcter privat i informar el peticionari 
que la Mesa del Parlament ha encarregat als serveis 
de la cambra que estudiïn quina fórmula o aplicació 
es pot establir per tal que es pugui donar la informació 
objecte de la petició. Amb aquesta actuació, la comis-
sió dóna per acabada la tramitació d’aquesta petició.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputada.

Queda aprovat per assentiment dels presents.

Escrit 
relatiu a la justificació del sentit del vot en 
les consultes populars (tram. 126-00037/10)

Passem al 2.8: escrit relatiu a la justificació del sentit 
del vot en les consultes populars. En nom del Grup 
Parlamentari de Convergència i Unió, té la paraula la 
il·lustre diputada senyora Marta Pascal.

Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyora presidenta. El peticionari de-
mana que en una hipotètica consulta sobre el futur de 
Catalunya els ciutadans, més enllà de poder expressar 
el sentit del seu vot, també el puguin argumentar en la 
papereta, a través, doncs, d’algunes afirmacions que es 
puguin marcar amb una creu.

La Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i 
pren dos acords. El primer és trametre, doncs, aques-
ta petició a tots els grups parlamentaris, per si creuen 
escaient alguna iniciativa al respecte. I, en segon lloc, 
també s’acorda informar sobre el projecte Escó 136, 
que ha posat recentment en marxa el Parlament. I amb 
aquestes dues accions es donaria per acabada la trami-
tació d’aquesta petició.

Gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputada.

Queda aprovat per assentiment dels presents.

Escrit
relatiu a la valoració directa  
dels centres educatius  
pels pares (tram. 126-00038/10)

Passem ara al 2.9: escrit relatiu a la valoració direc-
ta dels centres educatius pels pares. Té la paraula l’il-
lustre diputat senyor Òscar Ordeig, en nom del Grup 
Parlamentari Socialista de Catalunya. Endavant.

Òscar Ordeig i Molist

Sí, gràcies. Aquesta, la..., tot són peticionàries, no sé 
si és una qüestió de gènere, però també hi ha una se-
nyora peticionària que diu que fa un suggeriment per 
tal que els pares puguin conèixer les valoracions dels 
centres educatius on estudien els fills i que no hagin 
de passar directament per l’escola, per l’AMPA o pels 
òrgans de la mateixa escola, no?, i dirigir-se directa-
ment a l’Administració pública –al departament, seria 
en aquest cas–, per tal de poder fer una valoració al 
màxim d’independent i objectiva, i que llavors d’aquí 
es poguessin extreure, doncs, propostes de millora.

Com que des del Departament d’Ensenyament ja s’han 
fet algunes accions en aquest sentit, de valorar els cen-
tres, no específicament això, el que dèiem és d’admetre-
ho a tràmit, però demanar un informe al Departament 
d’Ensenyament, per tal que també hi pugui dir la seva. 
Per tant, si els sembla bé, la proposta seria obrir el termi-
ni d’adhesions, demanar informe sobre el seu contingut 
al Departament d’Ensenyament, i llavors, en base a això, 
valorar-ho.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputat.

Queda aprovat per assentiment dels presents.

Escrit
relatiu a la construcció d’una parada  
de tren a Roda de Berà (tram. 126-00039/10)

Passem ara al 2.10: escrit relatiu a la construcció d’una 
parada de tren a Roda de Berà. Té la paraula la il·lustre 
diputada senyora Meritxell Roigé.

Meritxell Roigé i Pedrola

Gràcies, presidenta. El peticionari, en aquest cas, de-
mana la construcció d’una parada de tren a prop de 
la platja de Roda de Berà per donar un millor servei 
als estiuejants, aprofitant el pas de la línia de tren per 
aquesta zona.

I en aquest sentit la proposta seria acordar d’admetre 
la petició a tràmit i demanar informe al Departament 
de Territori i Sostenibilitat.

La presidenta

Moltes gràcies.

Queda aprovat per assentiment.

Escrit
relatiu a la parada de tren de l’Hospitalet 
de l’Infant (tram. 126-00040/10)

Passem ara al punt 2.11: escrit relatiu a la parada de 
tren de l’Hospitalet de l’Infant. Té la paraula l’il·lustre 
diputat senyor Josep Cosconera, en nom del Grup Par-
lamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. En-
davant.
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Josep Cosconera Carabassa

Gràcies, presidenta. Bé, continuem amb trens, no? En 
aquest cas es tracta d’una parada del tren a l’Hospita-
let de l’Infant. Cal considerar que la petició es limita a 
fer preguntes tècniques i jurídiques.

En aquest cas, la Mesa i la junta de portaveus propo-
sen el següent acord: la Comissió de Peticions acorda 
admetre la petició a tràmit i, d’acord amb l’article 60.3 
del Reglament del Parlament, trametre-la als grups 
parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, pu-
guin promoure alguna iniciativa parlamentària. I amb 
aquesta actuació la comissió donaria per acabada la 
tramitació d’aquesta petició.

Gràcies.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputat. 

Per assentiment, queda aprovada aquesta.

Escrit
relatiu al canvi d’emplaçament d’una 
parada d’autobús de Castellar del 
Vallès (tram. 126-00041/10)

Passem ara a l’últim punt de l’ordre del dia, que és el 
punt 2.12: escrit relatiu al canvi d’emplaçament d’una 
parada d’autobús de Castellar del Vallès. En nom del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la 
paraula l’il·lustre diputat senyor Sergi García. Endavant.

Sergio García Pérez

Moltes gràcies, presidenta. La peticionària demana 
diverses actuacions referents a l’emplaçament d’una 
parada d’autobús al carrer Jaume I de Castellar del 
Vallès i sol·licita un seguit d’actuacions i estudis per 
possibilitar que es canviï de lloc. El tema plantejat en-
tra de ple en l’autonomia local i és difícil trobar com-
petències al Parlament relacionades amb l’emplaça-
ment d’una parada d’autobús.

La Comissió de Peticions acorda no admetre a tràmit 
la petició, perquè l’objecte d’aquesta és aliè a les com-
petències de la comissió, d’acord amb l’article 8 de la 
Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, 
i l’article 4 de les normes internes de funcionament 
de la comissió, i donar trasllat d’aquesta a l’Ajunta-
ment de Castellar del Vallès. Amb aquesta actuació, 
la comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta 
petició.

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputat.

Per assentiment dels presents, queda aprovat.

Per tant, hem acabat la comissió del dia d’avui.

S’aixeca la sessió. Moltes gràcies.

La sessió s’aixeca a les dues del migdia i deu minuts.
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