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SESSIó NÚM. 14

La sessió s’obre a les quatre de la tarda i quatre minuts. 
Presideix M. Dolors Montserrat i Culleré, acompanyada 
de la vicepresidenta, Carmen de Rivera i Pla, i del secre-
tari, Albert Donés i Antequera. Assisteix la Mesa el lletrat 
Fernando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Cristina Bosch i Arcau, Be-
gonya Montalban i Vilas, Isabel Muradàs i Vázquez, Marta 
Pascal i Capdevila, M. Glòria Renom i Vallbona, Meritxell 
Roigé i Pedrola i Joan Maria Sardà i Padrell, pel G. P. de 
Convergència i Unió; Pere Bosch Cuenca i Josep Cos-
conera Carabassa, pel G. P. d’Esquerra Republicana de 
Catalunya; Òscar Ordeig i Molist, Núria Ventura Brusca 
i Sergi Vilamala i Bastarras, pel G. P. Socialista; Sergio 
García Pérez i Sergio Santamaría Santigosa, 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 l’augment dels efectius dels Mossos 
d’Esquadra per a perseguir delictes telemàtics (tram. 
126-00088/10). Tramitació.

1.2. Escrit relatiu a la gratuïtat dels telèfons d’atenció al 
client de les empreses concessionàries de la Generali-
tat, o que presten serveis de manera externalitzada per 
encàrrec o autorització de la Generalitat (tram. 126-
00093/10). Tramitació.

2. Propostes de tramitació de noves peticions.

2.1. Escrit relatiu al tancament de les associacions de 
venda i consum de drogues (tram. 125-00046/10). Tra-
mitació.

2.2. Escrit relatiu a l’accés gratuït als sistemes de repro-
ducció assistida públics (tram. 125-00047/10). Tramitació.

2.3. Escrit relatiu a l’endometriosi (tram. 126-00095/10). 
Tramitació.

2.4. Escrit relatiu a la regulació de les assegurances (tram. 
126-00096/10). Tramitació.

2.5. Escrit relatiu al tractament de les dades dels usuaris 
de la sanitat pública en el marc de la discussió parlamen-
tària del projecte VISC+ (tram. 126-00097/10). Tramitació.

2.6. Escrit relatiu al nivell d’anglès exigible als mestres 
(tram. 126-00098/10). Tramitació.

2.7. Escrit relatiu a l’educació fora de l’aula (tram. 126-
00099/10). Tramitació.

3. Memòria de la Comissió de Peticions corresponent al 
període comprès entre l’1 de juliol de 2014 i el 15 de juliol 
de 2015.

La presidenta

Molt bona tarda. Iniciem la Comissió de Peticions del 
dia d’avui, dia 7 juliol del 2015.

Escrit 
relatiu a l’augment dels efectius dels 
Mossos d’Esquadra per a perseguir delictes 
telemàtics (tram. 126-00088/10) (continuació)

Comencem amb les propostes de tramitació de pe-
ticions en curs. El punt 1.1 és l’escrit relatiu a l’aug-
ment dels efectius dels Mossos d’Esquadra per perse-
guir delictes telemàtics. Té la paraula l’il·lustre diputat 
senyor Sergio García, en nom del Grup Parlamentari 
Popular de Catalunya, per defensar-la.

Sergio García Pérez

Moltes gràcies, presidenta. L’objecte i consideració..., 
el peticionari demana l’augment d’efectius dels Mos-
sos d’Esquadra per perseguir els delictes telemàtics. La 
Comissió de Peticions del 5 de març del 2015 va adop-
tar l’acord següent: «La Comissió de Peticions acorda 
admetre la petició a tràmit i obrir un termini d’adhe-
sions per un període de dos mesos.» El 6 de maig de 
2015 va finalitzar el termini d’adhesions de dos mesos, 
no hi ha hagut cap adhesió. I la proposta que la Mesa 
ampliada amb els portaveus fa a la comissió..., la Co-
missió de Peticions, d’acord amb l’article 60.3.b del Re-
glament del Parlament, acorda trametre la petició als 
grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, 
puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.

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

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputat.

Per tant, la proposta que la Mesa ampliada amb els 
portaveus ens acaba de fer a la comissió queda aprova-
da per assentiment.

Escrit 
relatiu a la gratuïtat dels telèfons d’atenció 
al client de les empreses concessionàries 
de la Generalitat, o que presten serveis 
de manera externalitzada per encàrrec 
o autorització de la Generalitat (tram. 
126-00093/10) (continuació)

Passem al punt 1.2: escrit relatiu a la gratuïtat dels te-
lèfons d’atenció al client de les empreses concessionà-
ries de la Generalitat o que presten serveis de manera 
externalitzada per encàrrec o autorització de la Gene-
ralitat. Per defensar-la té la paraula, en nom del Grup 
Parlamentari de Convergència, l’il·lustre diputada se-
nyora..., senyor Joan Maria Sardà –disculpi.

Joan Maria Sardà i Padrell

Gràcies, presidenta. S’ha rebut ja l’informe del Depar-
tament d’Empresa i Ocupació. Faré un petit resum de 
l’informe. Diu: «Les inspeccions tècniques de vehi-
cles no tenen la consideració de serveis basics, d’acord 
amb l’article 251.2, de 20 de juliol, del Codi de con-
sum de Catalunya, i, per tant, no estan obligades a te-
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nir un telèfon gratuït per a l’atenció d’incidències i re-
clamacions. El telèfon de les ITV en cap cas pot esser 
de tarifació addicional ni tenir un cost superior a la 
línia telefònica bàsica. Els telèfons amb prefix 902 són 
correctes, ja que no incorporen remuneracions addi-
cionals cap al prestador del servei. Pel que fa a la pro-
mulgació d’una llei que obligui a la gratuïtat dels te-
lèfons dels serveis prestats a l’Administració, ja sigui 
directament o en règim de concessió, seria un requisit 
que entraria en contradicció amb la Directiva de ser-
veis del mercat interior.» 

Per tant, la proposta que la Mesa ampliada amb els 
portaveus fa a la comissió..., la Comissió de Peticions 
acorda trametre l’informe del Departament d’Empresa 
i Ocupació al peticionari i, d’acord amb l’article 60.3.b 
del Reglament del Parlament, als grups parlamentaris 
perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure al-
guna iniciativa parlamentària.

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

Moltes gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputat.

Per tant, la proposta que la Mesa ampliada amb els 
portaveus ha fet a la comissió queda aprovada per una-
nimitat dels presents.

Moltes gràcies.

Escrit
relatiu al tancament de les 
associacions de venda i consum de 
drogues (tram. 125-00046/10)

Passem ara a les propostes de tramitació de noves pe-
ticions. El punt 2.1: escrit relatiu al tancament de les 
associacions de venda i consum de drogues. Té la pa-
raula, en nom del Grup Parlamentari Popular, l’il·lustre 
diputat senyor Sergi García. Sergio, endavant.

Sergio García Pérez

Moltes gràcies, presidenta. L’adjunt general del Síndic 
de Greuges ens va remetre l’escrit que es va dirigir al 
Síndic de Greuges en què el remitent es queixa de l’ac-
titud de les autoritats públiques envers les associacions 
de venda i consum de drogues. L’autor de la demanda 
demana el tancament de totes les associacions de ven-
da i consum de drogues i una disculpa per part de les 
autoritats per haver permès l’establiment d’aquestes 
associacions.

La proposta que fem és: la Comissió de Peticions acor-
da admetre la petició a tràmit, d’acord amb l’article 
60.3.a del Reglament del Parlament, trametre-la als 
ponents de la proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis.

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

Moltes gràcies, presidenta.

La presidenta

Gràcies, il·lustre diputat.

Per tant la proposta que la Mesa ampliada amb els 
portaveus ha fet a la comissió queda aprovada per 
unanimitat dels presents.

Escrit 
relatiu a l’accés gratuït als sistemes 
de reproducció assistida públics 
(tram. 125-00047/10)

Passem ara al 2.2: escrit relatiu a l’accés gratuït als 
sistemes de reproducció assistida públics. En nom del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, té la paraula la il-
lustre diputada Carmen de Rivera.

Carmen de Rivera i Pla

Començo per... Gràcies. La remitent de l’escrit exposa 
la situació de les dones sense parella masculina i de 
les dones lesbianes i bisexuals per accedir a la gratuï-
tat dels sistemes de reproducció assistida i per inscriu-
re els seus fills si opten per pagar-se elles mateixes la 
reproducció, ja que la cartera de serveis estatal reserva 
la gratuïtat del procediment de reproducció assistida 
per ajudar a la gestació de dones que han tingut pro-
blemes per quedar-se embarassades o que tenen algun 
problema amb la seva capacitat reproductiva. També 
exposa que a les dones que accedeixen al sistema de 
reproducció assistida se’ls aplica el mateix protocol 
que a les dones infèrtils, amb l’excés de medicalitza-
ció que això comporta. 

La remitent de l’escrit demana de tenir una reunió 
amb els grups parlamentaris per exposar la situació i 
que s’adoptin les mesures necessàries per establir el 
dret de les dones sense parella masculina i les dones 
lesbianes i bisexuals d’accedir gratuïtament als siste-
mes de reproducció assistida públics.

I la proposta d’actuació que ens fa el lletrat de la co-
missió és que aquesta petició s’admeti a tràmit i, 
d’acord amb l’article 60.3 del Reglament del Parla-
ment, demanar informe sobre el contingut de la peti-
ció al Departament de Salut.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies, senyora De Rivera.

Per tant, la proposta que la Mesa ampliada amb els 
portaveus fa a la comissió, després d’haver estat de-
fensada, queda aprovada per unanimitat dels presents.

Escrit
relatiu a l’endometriosi (tram. 126-00095/10)

Passem ara al 2.3, l’escrit relatiu a l’endometriosi. Per 
tal de defensar-la..., li correspon al Grup de Conver-
gència, i té la paraula la il·lustre diputada Begonya 
Montalban.
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Begonya Montalban i Vilas

Gràcies, presidenta. L’associació d’afectats que ens pre-
senta aquesta petició demana suport i col·laboració als 
partits representants en el Parlament amb relació a 
l’endometriosi. En concret, demana la incorporació 
d’aquesta problemàtica en els programes electorals i la 
creació d’unitats especialitzades. 

La Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la 
petició, tramitar-la amb caràcter privat 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 parlamen-
tària; de fet, una iniciativa que, atesa la importància 
de l’afectació d’aquesta malaltia i de les conseqüències 
que comporta, ja ha estat treballada per tots els grups 
parlamentaris. D’aquest treball s’ha creat una proposta 
de resolució, signada per tots els grups parlamentaris, 
que recull les demandes i preocupacions d’aquesta as-
sociació, i està previst que sigui aprovada a la propera 
Comissió de Salut.

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

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputada.

Per tant, la proposta que la Mesa ampliada, junt amb 
els portaveus, fa a la comissió i que vostè ha defensat 
està aprovada per unanimitat dels presents.

Moltes gràcies.

Escrit 
relatiu a la regulació de les 
assegurances (tram. 126-00096/10)

Passem ara al 2.5, que és l’escrit... (Veus de fons.) No, 
2.4 –disculpin–, l’escrit relatiu a la regulació de les as-
segurances. Per a la seva defensa té la paraula el Grup 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, l’il·lustre dipu-
tat senyor Josep Cosconera. Endavant, il·lustre diputat.

Josep Cosconera Carabassa

Bona tarda. Gràcies, presidenta. Membres de la Me-
sa... En aquest cas, el peticionari ens demana que el 
Parlament legisli per tal d’evitar que les companyies 
asseguradores es neguin a assegurar persones amb al-
gun tipus de discapacitat reconeguda i que, en aquests 
casos, no puguin establir preus abusius. Així mateix, 
ens demana que els departaments de la Generalitat 
competents en la matèria articulin un mecanisme rà-
pid per a emetre un dictamen o informe sobre la dis-
capacitat.

La proposta de la Comissió de Peticions seria acordar 
admetre a tràmit aquesta petició i, d’acord amb l’ar-
ticle 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre-la 
als grups parlamentaris perquè, si ho consideren con-
venient, puguin promoure alguna iniciativa parlamen-
tària.

I amb aquesta actuació la comissió donaria per acaba-
da la tramitació d’aquesta petició.

Gràcies.

La presidenta

Moltes gràcies, senyor Cosconera.

Per tant, la proposta que la Mesa ampliada ha fet, junt 
amb els portaveus, a la comissió i defensada pel Grup 
d’Esquerra Republicana queda aprovada per unanimi-
tat dels presents. 

Escrit
relatiu al tractament de les dades dels 
usuaris de la sanitat pública en el 
marc de la discussió parlamentària del 
projecte VISC+ (tram. 126-00097/10)

Passem ara al punt 2.5: escrit relatiu al tractament de 
les dades dels usuaris de la sanitat pública en el marc 
de la discussió parlamentària del projecte VISC+. La 
defensa li pertoca al Grup de Convergència; té la pa-
raula la il·lustre diputada senyora Glòria Renom.

M. Glòria Renom i Vallbona

Gràcies, presidenta. Aquesta petició que entrem a co-
mentar en aquest moment està feta per un remitent que 
exposa que ha elaborat un document que fa referència 
al programa, al projecte del Departament de Salut que 
es diu projecte VISC+. Ell ha elaborat, aquesta perso-
na ha elaborat un document que el que ens demana en 
aquesta petició és que vol que sigui transmès i posat 
a disposició del Parlament amb relació a la discussió 
que actualment hi ha a l’entorn d’aquest projecte.

Per aquest motiu a la Comissió de Peticions, en ple de 
la Mesa ampliada, amb representació de tots els par-
tits, s’ha disposat que es demani un document a l’en-
torn d’aquest projecte VISC+ a la Comissió de Salut, 
al Departament de Salut, millor dit, i que aquest docu-
ment serà transmès a la peticionària per donar-li res-
posta del que el departament pensa vers aquest pro-
jecte. Però també li diem a la remitent, doncs, que el 
document que ella ens envia serà a disposició i serà 
entregat a tots els membres de la Mesa i d’aquesta co-
missió, perquè en tinguin coneixement.

Per tant, doncs, el que diem és que, directament, aquest 
document emès pel Departament de Salut serà enviat 
a la peticionària i el document que ella ens envia serà 
transmès a tots els membres d’aquesta comissió, per-
què en tinguin coneixement.

I a partir d’aquí cloem, doncs, aquesta petició.

La presidenta

Molt bé, moltes gràcies, il·lustre diputada, senyora Re-
nom.

La proposta que vostè ha defensat i que la Mesa am-
pliada, conjuntament amb els portaveus, ha presentat 
a la comissió està aprovada per unanimitat.
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Permetin-me que, com a presidenta, doni constància 
que l’informe, un informe exhaustiu i que el lletrat 
coneix molt bé, perquè va poder gaudir d’un alumne 
al seu costat, un alumne en pràctiques al Parlament 
de Catalunya..., ens va expedir un informe, sincera-
ment, extens, valuós i important. I que sàpiguen que 
els diputats que pertanyem a la Mesa ampliada vam 
demanar –i així ens ho va concedir el senyor lletrat– 
la possibilitat que ens vingués a veure a la comissió, i 
va rebre les felicitacions de tots els grups parlamenta-
ris aquí presents. I d’aquest alumne en pràctiques vull 
deixar palès el seu nom, que és Nicolau Civit i Moix.

Escrit
relatiu al nivell d’anglès exigible als 
mestres (tram. 126-00098/10)

Dit això, passem al punt 2.6: escrit relatiu al nivell 
d’anglès exigible als mestres. Li correspon la seva de-
fensa al Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, i 
té la paraula l’il·lustre diputat senyor Josep Cosconera.

Josep Cosconera Carabassa

Gràcies, presidenta. En aquest cas, la remitent de l’es-
crit qüestiona que als centres d’educació primària es 
demani als mestres de tenir un nivell B-2 d’anglès.

La proposta de la Comissió de Peticions seria acordar 
admetre a tràmit la petició, convertir-la en una petició 
electrònica de caràcter privat i, d’acord amb l’article 
60.3.b del Reglament del Parlament, trametre-la als 
grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, 
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, il·lustre diputat.

Per tant, la proposta que la Mesa ampliada fa, junt amb 
els portaveus, a la comissió i que vostè acaba de de-
fensar queda aprovada per unanimitat dels presents.

Escrit
relatiu a l’educació fora de l’aula 
(tram. 126-00099/10)

Passem ara al 2.7: escrit relatiu a l’educació fora de 
l’aula. Li pertany al Grup Parlamentari Socialista 
de Catalunya, i té la paraula la il·lustre diputada en la 
seva defensa.

Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. En aquest cas, el text que ens fa 
arribar la persona peticionària és un manifest relatiu a 
l’educació fora de l’aula, que vol fomentar una pràctica 
més generalitzada de les oportunitats educatives que 
es poden oferir als infants i als joves fora de l’àmbit 
estrictament escolar. I demana que se’n tinga més en 
compte el valor didàctic. Fa referència així tant al pati 

de l’escola com a l’entorn local o a les sortides, també, 
i les estades en el medi natural o en els medis que no 
són els habituals de l’infant o el jove.

Els redactors del manifest entenen l’educació fora de 
l’aula com un mitjà per a desenvolupar la capacitat 
d’aprendre tant creant una situació que aprofita l’en-
torn, entès d’una manera subjectiva per cada indivi-
du... Aquesta dinàmica educativa hauria de facilitar, 
segons els redactors del manifest, que s’impregnessin 
d’aprenentatges viscuts com a experiències lúdiques 
que els ajuden a comprendre el món que els envolta i 
a millorar-lo.

La proposta que des de la Mesa de la Comissió de Pe-
ticions fem a la comissió és admetre a tràmit la peti-
ció, convertir-la en una petició electrònica de caràcter 
privat i enviar-la als grups parlamentaris perquè pu-
guen promoure d’esta manera les iniciatives que con-
sideren oportunes.

Amb aquesta actuació la comissió donaria per acaba-
da la tramitació de la petició.

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputada senyora Núria Ven-
tura.

Li agraïm, doncs, la proposta que la Mesa ampliada 
amb els portaveus ha fet a la comissió i que vostè aca-
ba de defensar, i que és aprovada per unanimitat dels 
presents.

Moltes gràcies.

Memòria
de la comissió corresponent al 
període comprès entre l’1 de juliol 
de 2014 i el 15 de juliol de 2015

Passem ara a un punt 3, un punt que tenim nou, que és 
la Memòria de la Comissió de Peticions corresponent 
al període comprès entre l’1 de juliol del 2014 i el 15 
de juliol del 2015.

El senyor lletrat ens acaba de, en fi, facilitar aquesta 
memòria, que, de ben segur, en l’últim Ple del Parla-
ment, veritat?, doncs, podrem exposar quin ha estat el 
treball, les tasques desenvolupades.

La Memòria de la Comissió de Peticions recull, com 
vostès saben, ja que ha estat repartida per tots els 
grups parlamentaris, un total de setanta-cinc peti-
cions, setanta-dues de les quals han estat closes i tres 
estan en tramitació en la data de tancament de la me-
mòria. Aquestes setanta-cinc peticions provenen de 
vuit escrits presentats a la novena legislatura i de sei-
xanta-set escrits presentats a la desena legislatura, 
l’actual legislatura.

Cal destacar una sèrie de dades estadístiques amb re-
lació a les peticions, especialment les diferents vies 
de procedència. Del conjunt de les setanta-cinc peti-
cions recollides a la memòria, doncs, vint-i-una pro-
cedeixen d’escrits presentats al Registre del Parlament 
i cinquanta-quatre han estat presentades al web del 
Parlament per mitjà d’e-peticions. Així doncs, gai-
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rebé dues terceres parts de les peticions es presenten 
per mitjà del sistema d’e-peticions i només una tercera 
part són peticions escrites –alguna, encara, ens arriba 
alguna petició escrita a mà, eh?, o sigui, manuscrita. 
Aquesta proporció es va produir per primera vegada a 
la darrera memòria, i ara es torna a repetir.

La procedència geogràfica està força repartida per tot 
el territori català, tot i que en aquesta memòria predo-
minen les del Baix Llobregat, el Barcelonès, per raons 
de població, i com a comarca, en un nombre elevat, 
pel nivell de població seria el Gironès.

Respecte a la naturalesa dels peticionaris, trobem que 
quaranta-sis peticions corresponen a homes, vint-i-tres 
peticions a dones i sis peticions a entitats o col·lectius.

Per temàtica, cal destacar un augment de les peticions 
que reclamen reformes institucionals i les peticions en 
l’àmbit de la fiscalitat i mesures econòmiques.

S’han demanat un total de trenta-dos informes als de-
partaments competents de la Generalitat. Als departa-
ments que més se’ls han sol·licitat informes són Econo-
mia i Coneixement, Territori i Sostenibilitat i Empresa 
i Ocupació.

I aquí acaba, doncs, aquest breu informe que ara fem 
i que, si tots vostès ens ho permeten, l’ampliarem una 
mica el dia del Ple anomenant, evidentment, l’assistèn-
cia del nostre lletrat i l’assistència que sempre ens ha 
facilitat el Parlament, i tots els grups parlamentaris, 
així com els seus portaveus, que sempre estat presents 
a la comissió.

Sense altra cosa a dir, aixequem la sessió. Moltes grà-
cies.

La sessió s’aixeca a un quart de cinc de la tarda i vuit 
minuts. 
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