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Sessió 3 de la CP 3 

Sessió 3 de la CP

La sessió de la Comissió de Peticions (CP) s’obre a dos quarts d’onze del matí i sis mi-
nuts. Presideix Marc Sanglas i Alcantarilla, acompanyat de la vicepresidenta, Maria Rosell i 
Medall, i del secretari en funcions, Joan Giner Miguélez. Assisteix la Mesa el lletrat Fernando 
Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Violant Cervera i Gòdia, Anna Figueras i Ibàñez, Carles 
Prats i Cot, David Rodríguez i González, Jordi-Miquel Sendra Vellvè i Bernat Solé i Barril, pel 
G. P. de Junts pel Sí; Marina Bravo Sobrino, David Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac i So-
nia Sierra Infante, pel G. P. de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé i Marta Moreta Rovira, pel 
G. P. Socialista; Juan Milián Querol i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular de Ca-
talunya, i Sergi Saladié Gil, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Propostes de tramitació de noves peticions.
1.1. Escrit relatiu a la responsabilitat derivada de l’activitat mèdica (tram. 125-00001/11). 

Tramitació.
1.2. Escrit relatiu a l’assistència i la participació en una sessió plenària (tram. 125-

00002/11). Tramitació.
1.3. Escrit relatiu a la manipulació del clima (tram. 125-00003/11). Tramitació.
1.4. Escrit relatiu als abusos sexuals patits per menors en l’àmbit educatiu (tram. 125-

00004/11). Tramitació.
2. Propostes de tramitació de peticions en curs.
2.1. Escrit relatiu a la investigació del robatori de nounats (tram. 125-00043/10). Trami-

tació.
2.2. Escrit relatiu a la publicitat de les convocatòries d’oposicions al Cos de Mossos 

d’Esquadra (tram. 126-00085/10). Tramitació.

El president

Si els sembla, començaríem aquesta sessió de la Comissió de Peticions d’avui, 29 de 
març. 

Escrit relatiu a la responsabilitat derivada de l’activitat mèdica

125-00001/11

Tenim sis temes a l’ordre del dia, i si els sembla bé començaríem per l’1.1, un escrit 
relatiu a la responsabilitat derivada de l’activitat mèdica. Té la paraula el senyor Saladié.

Sergi Saladié Gil

D’acord. Gràcies, president. Tenim una petició on lo proponent planteja als grups 
parlamentaris que es debati una proposició de llei, que l’adjunta, a més molt detallada, 
i aquesta llei planteja que..., tingui com a objecte regular la responsabilitat derivada de 
l’activitat mèdica. I s’ha de tindre en compte que és una petició que no fa referència..., 
o sigui que lo peticionari no actua com a cap entitat, ni associació, ni col·lectiu concret. 

I la proposta que fem la Mesa Ampliada, amb portaveus a la comissió, és que, 
d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament, acordaríem trametre-la als 
grups parlamentaris perquè si escau promoguin una iniciativa en aquest sentit.

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

El president

Molt bé. 
Si els sembla, si no hi ha cap tipus d’oposició, ho donaríem per aprovat per unanimi-

tat... (Pausa.)
Molt bé. Gràcies.



DSPC C 64
29 de març de 2016

Sessió 3 de la CP 4

Escrit relatiu a l’assistència i la participació en una sessió plenària

125-00002/11

Passaríem, doncs, a l’1.2. És l’escrit relatiu a l’assistència i la participació en una ses-
sió plenària, a càrrec del senyor Bernat Solé, de Junts pel Sí.

Bernat Solé i Barril

Sí. Bon dia; gràcies. Sí, escrit relatiu a l’assistència i la participació en una sessió 
plenària. L’entitat proposant és Marea Blanca. Està registrat amb número 7725, amb 
data 11 de febrer del 2016. I, concretament, l’entitat planteja poder assistir i participar 
en el proper Ple que el Parlament faci per debatre monogràficament la salut a Catalunya, 
i s’acompanya d’un llistat d’entitats adherides.

L’article 197 del Reglament del Parlament preveu que les entitats i els grups socials 
puguin comparèixer en els plens monogràfics o extraordinaris que tinguin relació amb 
el seu objecte o finalitat, a petició de dos grups parlamentaris, si així ho acorda la Junta 
de Portaveus. 

I en aquest cas la proposta que la Mesa Ampliada, amb els portaveus, fa a la comis-
sió seria que, d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament, s’acorda trame-
tre-la als grups parlamentaris perquè si ho creuen convenient puguin promoure alguna 
iniciativa parlamentària.

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

El president

Molt bé, gràcies. 
Si no hi ha cap oposició, donaríem també el tema aprovat per unanimitat... (Pausa.)

Escrit relatiu a la manipulació del clima

125-00003/11

Doncs passaríem al punt 1.3, un escrit relatiu a la manipulació del clima. Ens expo-
sarà el tema el senyor David Mejía, de Ciutadans.

David Mejía Ayra

Gràcies, president. Aquesta petició és realitzada per l’associació Terra SOStenible i 
Plataforma Cívica Guardacielos i té per objecte demanar una investigació independent 
per tal de posar fi a programes de manipulació climàtica, ja que consideren que la ma-
nipulació del clima és una arma geofísica d’origen militar amb finalitats de dominació 
planetària.

La proposta que fa la Mesa Ampliada, juntament amb els portaveus de la comissió, 
és admetre a tràmit aquesta proposta i acordar trametre-la als grups parlamentaris per-
què si ho creuen convenient puguin promoure una iniciativa parlamentària.

Gràcies.

El president

Moltes gràcies. Si els sembla... (Veus de fons.)

David Mejía Ayra

Sí, i donar per tancada la petició.

El president

D’acord, gràcies. 
En tot cas, també donaríem per aprovada per unanimitat aquesta proposta si no hi ha 

cap oposició per part dels portaveus... (Pausa.)

Escrit relatiu als abusos sexuals patits per menors en l’àmbit educatiu

125-00004/11

Passaríem a l’1.4, que és l’escrit relatiu als abusos sexuals patits per menors en l’àm-
bit educatiu. Intervé el senyor David Rodríguez, de Junts pel Sí.
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David Rodríguez i González

Gràcies, president. El peticionari explica el cas d’abusos sexuals patits pel seu fill, 
que va desencadenar la investigació i denúncia posterior d’altres fets en un col·legi dels 
maristes de Barcelona. El peticionari sol·licita una comissió parlamentària o municipal 
per revisar els protocols d’actuació o crear-ne de nous, una petició a les institucions es-
tatals per tal que aquest tipus de delictes no prescrigui, un programa de sensibilització 
social sobre aquesta qüestió i una condemna enèrgica per part de les institucions.

Per tant, les consideracions jurídiques que cal tenir en compte és que el Parlament 
de Catalunya acaba d’aprovar per unanimitat la Moció 6/XI, sobre les noves mesures 
per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius. 

I, per tant, la proposta que la Mesa Ampliada, amb els portaveus, fa a la comissió és 
que, d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament, acorda enviar al peticio-
nari la Moció 6/XI del Parlament de Catalunya, sobre les noves mesures per a garantir 
la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius, i trametre la peti-
ció als grups parlamentaris perquè l’estudiïn i si ho creuen convenient puguin promoure 
alguna iniciativa parlamentària.

I amb aquestes actuacions la comissió donaria per acabada la tramitació d’aquesta 
petició.

El president

D’acord. Doncs si no hi ha cap oposició ni cap qüestió donaríem també per apro-
vat per unanimitat aquest tema, i els afegeixo també que segurament faríem una 
trucada personal al peticionari, atès que és un tema sensible, i per tant per superar 
l’àmbit més administratiu del tema, tot i que ja va ser rebut per la presidenta del Par-
lament. En tot cas, ens semblava oportú, també, per donar més rellevància al tema, 
fer una trucada a aquesta persona explicant-li el parer i explicant-li la tramitació d’a-
quest procés.

Escrit relatiu a la investigació del robatori de nounats (continuació)

125-00043/10 

I amb relació a les propostes de tramitació de peticions en curs, un primer punt, un 
escrit relatiu a la investigació del robatori de nounats. La senyora Violant Cervera, de 
Junts pel Sí.

Violant Cervera i Gòdia

Gràcies, president. Aquesta és una petició que ve de la legislatura anterior. L’enti-
tat peticionària, Sos Bebés Robados Catalunya, asociación de afectados por el robo de 
bebés y la apropiación de identidad, l’objecte de la qual..., exposa les actuacions que 
l’entitat ha dut a terme durant aquest darrer any. I el que demanen és acabar..., i sobre-
tot investigar tots els bebès nounats extrets en la segona meitat del segle XX. Demana 
que es resolgui la veritable filiació d’aquestes persones, i sobretot..., amb les dades falses 
del Registre Civil o amb expedients d’adopció irregulars..., i que se n’extreguin les even-
tuals responsabilitats. Envien aquestes peticions a diferents organismes i entitats: l’Estat, 
comunitats autònomes, diputacions, bisbats, Ministeri Fiscal, poder judicial o Institut 
Nacional de Toxicologia. I amb relació al Parlament de Catalunya el que demanen és fa-
cilitar l’accés als arxius i registres amb informacions d’adopcions o abandonaments de 
nounats, historials clínics o que els governs tinguin recolzament per a aquestes associa-
cions dedicades a aquest afer.

L’historial és que anteriorment, en la sessió del 7 de maig de l’any 2015, la Comis-
sió de Peticions va acordar admetre a tràmit la petició i, d’acord amb l’article 68.3 del 
Reglament, demanar informe sobre el contingut de la petició al Departament de Sa-
lut pel que feia a les competències de la Generalitat de Catalunya. El Departament de 
Salut va informar que havia tramès aquesta petició al Departament d’Interior, ja que 
aquest departament té organitzada la interlocució amb la Secretaria d’Estat de Segure-
tat amb relació a les actuacions relacionades amb les possibles sostraccions de nounats, 
i el conseller d’Interior va enviar la resposta el 15 del III de l’any 2016.

La proposta que fa la Mesa Ampliada, amb els portaveus, a la comissió és que la Co-
missió de Peticions acorda enviar a l’entitat peticionària un recull de les iniciatives par-
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lamentàries exercides amb relació al tema i trametre l’informe del Departament d’Inte-
rior. I, així mateix, la Comissió de Peticions també aprova, d’acord amb l’article 68.3.b 
del Reglament del Parlament, trametre la petició als grups parlamentaris perquè si ho 
creuen convenient puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.

I amb aquestes actuacions la comissió dóna per acabada la tramitació d’aquesta pe-
tició.

El president

D’acord, gràcies. 
Donaríem el tema aprovat per unanimitat, també, si no hi ha cap inconvenient... 

(Pausa.)

Escrit relatiu a la publicitat de les convocatòries d’oposicions al Cos de 
Mossos d’Esquadra (continuació)

126-00085/10

I passaríem al darrer punt de l’ordre del dia, també. És el 2.2, l’escrit relatiu a la pu-
blicitat de les convocatòries d’oposicions al Cos de Mossos d’Esquadra. També la se-
nyora...

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. Aquesta també és una petició que ve de la legislatura ante-
rior. El peticionari posa de manifest que els aspirants a les oposicions de mossos d’esqua-
dra no tenen notícies sobre futures convocatòries i demana que se’ls trameti oficialment 
algun tipus d’informació relativa a les convocatòries. 

La Comissió de Peticions, el dia 24 de març del 2016, va acordar, gràcies a l’ar-
ticle 60.3.c del Reglament, demanar informes sobre aquesta petició al Departament 
 d’Interior. El Departament d’Interior respon que encara no és possible concretar quan 
es publicarà al Diari Oficial de la Generalitat una nova convocatòria de la promoció per 
a l’accés al Cos de Mossos d’Esquadra, i de les novetats relacionades amb les convoca-
tòries d’accés als Mossos d’Esquadra indica que es publicaran a les xarxes socials, com 
Facebook i Twitter, i també a la pàgina oficial del cos de la policia.

La proposta que fa la Mesa Ampliada, amb els portaveus de la comissió, és trametre 
l’informe del Departament d’Interior al peticionari.

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

El president

Molt bé, gràcies. 
També, si no hi ha cap inconvenient, donaríem el tema aprovat per unanimitat... 

(Pausa.)
Doncs dit això, res més. 
Aixequem la sessió. 

La sessió s’aixeca a tres quarts d’onze del matí i dos minuts.
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