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Sessió 4 de la CP 3 

Sessió 4 de la CP

La sessió de la Comissió de Peticions (CP) s’obre a les onze del matí i cinc minuts. Pre-
sideix 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 Domín-
guez Garcia.

Hi són presents els diputats Violant Cervera i Gòdia, Ferran Civit i Martí, Anna Figueras 
i Ibàñez, Carles Prats i Cot, Irene Rigau i Oliver, David Rodríguez i González i Bernat Solé i 
Barril, pel G. P. de Junts pel Sí; Joan García González, David Mejía Ayra, Alfonso Sánchez 
Fisac i Sergio Sanz Jiménez, 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 Po-
pular de Catalunya, 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 l’edat màxima per a accedir al Cos de Mossos d’Esquadra (tram. 126-

00006/11). Tramitació.
1.2. Escrit relatiu a la creació d’un banc central català (tram. 126-00007/11). Tramitació.
1.3. Escrit relatiu al tipus de l’impost sobre el valor afegit aplicable a l’electricitat d’ús do-

mèstic (tram. 126-00008/11). Tramitació.
2. Propostes de tramitació de peticions en curs.
2.1. Escrit relatiu a l’accés gratuït als sistemes de reproducció assistida públics (tram. 

125-00047/10). Tramitació.
2.2. Escrit relatiu a les beques universitàries (tram. 126-00001/11). Tramitació.
2.3. Escrit relatiu a les prestacions socials (tram. 126-00002/11). Tramitació.

El president

Bé, bon dia. Si els sembla, iniciaríem la sessió de la comissió, atès que ja hi som tots 
els membres. 

Escrit relatiu a l’edat màxima per a accedir al Cos de Mossos 
d’Esquadra

126-00006/11

I, per tant, donaríem pas als punts de l’ordre del dia tal com estan en l’ordre. El pri-
mer punt, l’1.1, l’escrit relatiu a l’edat màxima per accedir al Cos de Mossos d’Esqua-
dra. El senyor Milián, si us plau?

Juan Milián Querol

Sí. Gràcies, president. En aquest cas, el peticionari demana que es canviï l’edat mà-
xima per participar a les convocatòries de les oposicions de mossos d’esquadra.

Aquesta és una petició que ja ha estat tractada en altres legislatures. I, en aquest cas, 
la Mesa Ampliada, amb els portaveus de la Comissió de Peticions, en la sessió del 20 
d’abril de 2016, acorda admetre a tràmit la petició i convertir-la en una e-petició de ca-
ràcter privat, i fa la proposta d’acord a la comissió, que és la següent: la Comissió de Pe-
ticions, d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament, acorda trametre-la als 
grups parlamentaris perquè si ho creuen convenient puguin promoure alguna iniciativa 
parlamentària.

Amb aquesta actuació, doncs, la comissió donaria per acabada la tramitació d’aques-
ta petició. 

Moltes gràcies.

El president

Doncs, si no hi ha cap inconvenient, el donaríem aprovat per unanimitat, entenc. 
(Pausa.)
Aprovat per unanimitat.
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Escrit relatiu a la creació d’un banc central català

126-00007/11

Passem a l’1.2, que és l’escrit relatiu a la creació d’un banc central català. El senyor 
Saladié, si us plau?

Sergi Saladié Gil

Gràcies, president. Aquí, el peticionari fa una proposta de creació d’un banc central 
català, amb oficines arreu..., de totes les comarques, així com de creació d’una mone-
da pròpia, i també demana que es faci una donació equivalent a sis mil euros d’aquesta 
nova moneda a cada català. 

I la Mesa Ampliada, amb los portaveus, de la Comissió de Peticions, en la sessió que 
vam tindre el 20 d’abril, vam acordar admetre a tràmit aquesta petició, convertir-la en 
una e-petició de caràcter privat i fer la proposta següent, que és que la Comissió de Pe-
ticions, d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament, acordaria trametre-la 
als grups parlamentaris perquè si ho creuen convenient puguin promoure alguna inicia-
tiva parlamentària.

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

El president

Moltes gràcies. Doncs, si no hi ha cap inconvenient, ho donaríem aprovat per una-
nimitat, també. 

(Pausa.)

Escrit relatiu al tipus de l’impost sobre el valor afegit aplicable  
a l’electricitat d’ús domèstic

126-00008/11

Passaríem a l’1.3, que és l’escrit relatiu al tipus de l’impost sobre el valor afegit apli-
cable a l’electricitat d’ús domèstic. Senyor Bernat Solé, si us plau?

Bernat Solé i Barril

Sí. Gràcies, president. Bon dia. En aquest cas, la senyora Trinidad Pérez Martín de-
mana que l’impost sobre el valor afegit, IVA, aplicable a l’electricitat d’ús domèstic, que 
actualment està al 21 per cent, no tingui el tram més elevat i que es consideri l’electri-
citat d’ús domèstic un bé de primera necessitat, i per tant amb un IVA més reduït. La 
peticionària esmenta especialment el cas de l’aigua, que té una imposició en aquests 
moments del 10 per cent. 

I la Mesa Ampliada, amb els portaveus, de la Comissió de Peticions, en la sessió 
celebrada el 20 d’abril de 2016, admet a tràmit aquesta petició i fa la següent proposta: 
d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament, acorda trametre-la als grups 
parlamentaris perquè si ho creuen convenient puguin promoure alguna iniciativa parla-
mentària.

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

El president

Moltes gràcies. Si no hi ha cap inconvenient, donaríem per aprovat aquest punt. 
(Pausa.)
Recordar als membres de la comissió que no està permès esmentar els noms de per-

sones de manera individualitzada. En tot cas, sí d’entitats que presentin peticions; però 
les persones que de manera individual han presentat alguna petició en aquesta comissió 
no es poden esmentar. 

Bernat Solé i Barril

D’acord... –d’acord–, entesos.

El president

N’informo en general perquè tothom estigui al cas.
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Escrit relatiu a l’accés gratuït als sistemes de reproducció assistida 
públics (continuació)

125-00047/10

Passaríem, doncs, a les propostes de tramitació de les peticions en curs. El punt 2.1: 
l’escrit relatiu a l’accés a la gratuïtat dels sistemes de reproducció assistida públics. La 
senyora Cervera, si us plau?

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. L’entitat peticionària és l’associació Ca la Dona, i el re-
mitent de l’escrit exposa la situació que moltes dones que no tenen parella masculina es 
troben a l’hora d’accedir a les reproduccions assistides, tant per la seva gratuïtat, que de-
manen que pugui ser gratuïta, com per l’excés de medicalització que comporten aquests 
tractaments d’infertilitat, que són iguals que els de les dones que sí que tenen algun pro-
blema d’infertilitat.

L’1 d’abril del 2016 es va rebre la resposta del Departament de Salut, perquè vam en-
viar aquesta consulta al Departament de Salut, i el departament ens respon que la Reso-
lució 1069 del Parlament de Catalunya, sobre el sistema públic de salut, adoptada pel Ple 
del Parlament en la sessió del 19 de juny del 2015, garanteix que no s’aplicarà la restric-
ció de l’accés als tractaments de reproducció assistida a les dones amb parella femenina 
o sense parella, essent com és un servei bàsic de la sanitat pública, i també la Direcció 
General de Planificació en Salut assumeix l’elaboració, en el termini més breu possible i 
amb la col·laboració d’experts en la matèria, d’un protocol que permeti l’accés a les tèc-
niques de reproducció assistida de les dones amb parella femenina o bé sense parella.

La Mesa Ampliada, amb els portaveus, de la Comissió de Peticions, en la sessió del 
20 d’abril del 2016, fa la proposta d’acord a la comissió, que és la següent: la Comissió 
de Peticions acorda trametre l’informe del Departament de Salut a l’entitat peticionària.

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

El president

Gràcies. En tot cas, si no hi ha cap inconvenient, donaríem aprovat el tema també 
per unanimitat.

(Pausa.)

Escrit relatiu a les beques universitàries (continuació)

126-00001/11

I passaríem al 2.2: escrit relatiu a les beques universitàries. El senyor Juan Milián, 
si us plau?

Juan Milián Querol

Sí. Gràcies, president. En aquest cas, el peticionari demanava modificar el tram de 
renda i família per a la sol·licitud d’ajuts o beques per als universitaris. 

La Mesa Ampliada, amb els portaveus, vam decidir demanar un informe al Depar-
tament d’Empresa i Coneixement, que vam rebre el passat 21 de març. I, per tant, la 
proposta que ara fem a la comissió és acordar trametre aquest informe del Departament 
d’Ensenyament a la peticionària i publicar-lo al web.

Amb aquesta actuació, per tant, donaríem per acabada la tramitació d’aquesta petició.

El president

Gràcies. Doncs donaríem per aprovat per unanimitat el tema, també, si no hi ha cap 
inconvenient.

(Pausa.)

Escrit relatiu a les prestacions socials (continuació)

126-00002/11

I passaríem al darrer punt, el 2.3: escrit relatiu a les prestacions socials. La senyora 
Anna Figueras, si us plau?
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Anna Figueras i Ibàñez

Moltes gràcies, president. De fet, la peticionària demana saber quan es pagaran les 
pensions des de Catalunya, perquè en percep una que actualment és molt baixa, i a més 
a més exposa una situació familiar complicada, d’insuficiència de recursos i d’ajudes 
per part dels serveis d’assistència social, que afecta principalment un fill que la peticio-
nària té ingressat en una residència.

La Mesa Ampliada, amb els portaveus, de la Comissió de Peticions va acordar el 24 
de febrer de 2016 admetre a tràmit la petició i convertir-la en una e-petició de caràcter 
privat, i va sol·licitar informació al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. El 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va fer l’informe corresponent, que es 
va rebre el 16 de març i que ve a dir que els càlculs, no?, han estat calculats en funció de 
la informació que té el departament en qüestió i que, en tot cas, si actualment ha variat 
alguna de les dades que es van aportar o calgués tenir coneixement de noves la tutora 
del noi ingressat en aquesta residència pot presentar una declaració responsable on faci 
constar la totalitat de la situació del mateix noi, no?

La Mesa Ampliada, amb els portaveus, de la Comissió de Peticions, en la sessió del 
20 d’abril del 2016, fa la proposta d’acord a la comissió, que és la següent: la Comissió 
de Peticions, un cop estudiada la petició i vist l’informe del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies, acorda traslladar a la peticionària la recomanació del departa-
ment en el sentit que si ha variat la seva situació econòmica l’òrgan competent revisarà 
el seu expedient per determinar si és possible ampliar en el seu cas alguna deducció de 
les que preveu la normativa.

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

El president

Moltes gràcies. Doncs donaríem el tema aprovat també per unanimitat si no hi ha 
cap inconvenient.

(Pausa.)
I recordar als senyors portaveus i senyores portaveus que la propera Mesa Ampliada 

serà el 18 de maig, durant la celebració del proper Ple, aproximadament a primera hora 
de la tarda. En tot cas, com vam quedar en la darrera Mesa Ampliada, concretaríem l’ho-
ra un cop tinguem la convocatòria feta del Ple..., i així puguem decidir exactament l’hora.

I, sense cap més punt, s’aixeca la sessió. 
Gràcies.

La sessió s’aixeca a les onze del matí i catorze minuts.
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