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Sessió 8 de la CP

La sessió de la Comissió de Peticions (CP) s’obre a les deu del matí i quatre minuts. Pre-
sideix Marc Sanglas i Alcantarilla, acompanyat de la secretària, Àngels Martínez Castells. 
Assisteix la Mesa el lletrat Fernando Domínguez Garcia.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Violant Cervera i Gòdia, Ferran Civit i 
Martí, Anna Figueras i Ibàñez, Natàlia Figueras i Pagès, Carles Prats i Cot, Bernat Solé i Barril 
i Teresa Vallverdú Albornà, 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; Rafel Bruguera Bata-
lla i Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialista; Joan Giner Miguélez, pel G. P. de Catalunya Sí 
que es Pot, i Juan Milián Querol, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Escrit relatiu a la llei electoral de Catalunya (tram. 126-00019/11).
2. Escrit relatiu a les actuacions perquè Catalunya formi part de la Confederació Interna-

cional de Bijuteria, Joieria i Orfebreria (CIBJO) (tram. 126-00024/11). 
3. Escrit relatiu a la igualació dels tipus de gravamen del cànon de l’aigua per a tots els 

usos (tram. 126-00025/11). 
4. Escrit relatiu a la certificació de consum energètic procedent d’energies renovables 

pels proveïdors de la Generalitat (tram. 126-00026/11). 
5. Escrit relatiu a la introducció d’un sistema de drons per a les emergències (tram. 126-

00027/11). 
6. Escrit relatiu a la inclusió del dicloroacetat per a tractar el glioblastoma en el sistema 

públic de salut (tram. 126-00030/11). 
7. Escrit relatiu a la reclamació al Govern de l’Estat de la construcció d’un baixador a la 

zona de la platja de Roda de Barà (tram. 126-00031/11). 
8. Escrit relatiu a la construcció de l’Institut Viladecans (tram. 126-00033/11). 
9. Escrit relatiu a l’aprovació d’una llei de benestar social i família que permeti a tothom 

tenir un pla de vida i fer-ne un seguiment personalitzat (tram. 126-00034/11). 
10. Escrit relatiu a la sol·licitud de dimissió del conseller de Cultura (tram. 126-00035/11). 
11. Escrit relatiu a l’estudi de la prohibició i el control de l’obsolescència programada 

(tram. 126-00036/11). 

El president

Si els sembla, començaríem la sessió de la Comissió de Peticions, atès que hi han 
tots els grups representats i que, per tant, hi som tots, hi ha el quòrum necessari.

Escrit relatiu a la llei electoral de Catalunya

126-00019/11

Si els sembla, començaríem, doncs, pel punt primer, el punt relatiu a l’escrit relatiu a 
la llei electoral. Senyor Sanz, si us plau.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Això és un escrit relatiu a un correu que ens envien des del Par-
tit Família i Vida per sol·licitar la tramitació d’una llei electoral catalana, i proposa al 
Parla ment que demani a les Corts la modificació de la Llei electoral general. La histò-
ria de la tramitació és que aquesta petició es va atendre i es va obrir un període d’adhesions 
de quatre mesos, que va finalitzar el 2 de novembre, i durant el qual no hi va haver cap 
adhesió.

La Mesa ampliada amb els portaveus va acordar que aquesta petició s’enviés 
als grups parlamentaris i, si ho creuen convenient, que puguin fer alguna iniciativa. 
D’aquesta manera, es donaria per acabada la tramitació d’aquesta petició.

El president

Moltes gràcies. Si no hi ha cap vot o, en tot cas, ho posaríem a..., potser els grups, si 
no hi ha cap inconvenient, ho donaria aprovat per unanimitat. (Pausa.) D’acord.
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Escrit relatiu a les actuacions perquè Catalunya formi part de la 
Confederació Internacional de Bijuteria, Joieria i Orfebreria (CIBJO)

126-00024/11

Passaríem al segon punt de l’ordre del dia, l’escrit relatiu a les actuacions perquè Ca-
talunya formi part de la Confederació Internacional de Bijuteria, Joieria i Orfebreria. La 
senyora Moreta, si us plau. (Veus de fons.) Ai!, perdó –perdó–, senyora Cervera.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. Doncs aquí, el remitent planteja que es facin les actua-
cions necessàries perquè Catalunya formi part de la Confederació Internacional de Bi-
juteria, Joieria i Orfebreria, que vetlla per l’harmonització de les denominacions de 
gemmologia en l’àmbit de la joieria i de les pedres precioses. 

La Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peticions, en la sessió del 
6 del X del 2016, va acordar admetre a tràmit la petició i obrir un període d’adhesions, 
que va finalitzar el 8 de l’11 del 2016, durant el qual es van presentar vint-i-vuit adhe-
sions.

La Mesa ampliada posterior amb els portaveus de la comissió, del dia 9 de novem-
bre del 2016, va acordar elevar una proposta a aquesta comissió, que seria que la Co-
missió de Peticions acorda, amb base en el Reglament del Parlament, trametre la petició 
amb les adhesions rebudes al Departament de Treball, d’Afers Socials i Famílies perquè 
en pugui tenir coneixement. I amb aquesta actuació la comissió dóna per acabada la tra-
mitació d’aquesta petició.

El president

Moltes gràcies. Si tothom hi està d’acord, la donaríem, també, aprovada per unani-
mitat.

Escrit relatiu a la igualació dels tipus de gravamen del cànon de l’aigua 
per a tots els usos

126-00025/11

Doncs, passaríem al tercer punt de l’ordre del dia, l’escrit relatiu a la igualació dels 
tipus de gravamen del cànon d’aigua per a tots els usos. Senyor Bernat Solé, si us plau.

Bernat Solé i Barril

Moltes gràcies, president. En data 6 de setembre del 2016 i amb registre d’entrada 
35.203 entra la següent petició. El remitent, concretament, demana que s’igualin els 
tipus de gravamen del cànon de l’aigua del consum domèstic al d’altres activitats que 
tenen ànim de lucre. Hi ha una sèrie de consideracions jurídiques, hi ha un històric de 
tota la tramitació i finalment, doncs, la proposta d’actuació que la Mesa ampliada fa a 
la comissió: «La Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 68.3.a, del Reglament del 
Parlament, acorda trametre la petició als portaveus de la Comissió de Territori del Par-
lament perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa parlamentà-
ria. La comissió acorda també enviar l’informe del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat al peticionari.»

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

El president

Moltes gràcies, senyor Solé. Doncs, si no hi ha cap inconvenient, donaríem per apro-
vat per unanimitat, també, aquest punt.

Escrit relatiu a la certificació de consum energètic procedent d’energies 
renovables pels proveïdors de la Generalitat

126-00026/11

I passaríem, doncs, al punt número 4, l’escrit relatiu a la certificació de consum ener-
gètic procedent d’energies renovables pels proveïdors de la Generalitat. El senyor Fer-
ran Civit.
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Ferran Civit i Martí

Gràcies, president. Aquí, en aquest cas, el remitent demana que tots els proveïdors 
energètics de la Generalitat i dels ens que també en depenen, doncs, o que realment hi 
té una relació contractual, que garanteixin que el seu consum energètic és d’origen cent 
per cent renovable. Aleshores, a partir d’aquí, la Comissió de Peticions, d’acord amb 
l’article 68.3.a del Reglament, va acordar trametre aquesta petició als portaveus de la 
Comissió d’Empresa i Coneixement dels diferents partits perquè, si ho creuen conve-
nient, doncs, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.

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

El president

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

Escrit relatiu a la introducció d’un sistema de drons per a les emergències

126-00027/11

I passaríem al cinquè punt de l’ordre del dia: seria l’escrit relatiu a la introducció 
d’un sistema de drons per a les emergències. Senyor Sergio Sanz, si us plau.

Sergio Sanz Jiménez

Sí, gràcies president. Aquí, el remitent demana que s’estableixi un sistema de drons 
per a les emergències. Afegeix que la policia pot intervenir amb drons des de les comis-
saries, un cop rebuda una trucada. 

La història de la tramitació és que la Mesa ampliada de portaveus de la sessió del 6 
d’octubre va adoptar un acord, de manera que s’admetés a tràmit la petició, es fes un pe-
ríode d’adhesions d’un mes, públic, i demanar, també, un informe al Departament d’In-
terior. La Comissió de Peticions acorda trametre l’informe del Departament d’Interior 
al peticionari i d’aquesta manera, doncs, donaria per acabada la tramitació d’aquesta 
petició.

El president

Molt bé, moltes gràcies. En tot cas, donaríem per aprovat, també per unanimitat, 
aquest punt.

Escrit relatiu a la inclusió del dicloroacetat per a tractar el glioblastoma 
en el sistema públic de salut

126-00030/11

I passaríem al sisè punt de l’ordre del dia, que és l’escrit relatiu a la inclusió del di-
cloroacetat per tractar el glioblastoma en el sistema públic de salut. La senyora Àngels 
Martínez, si us plau.

Àngels Martínez Castells

Sí, bon dia; gràcies, president. És un..., el remitent ho registra amb el número 37.643 
el 4 d’octubre i la seva petició és molt concreta: que el sistema públic de salut inclogui el 
dicloroacetat en el tractament del glioblastoma. Bé, no hi ha més bibliografia. La biblio-
grafia que hi ha ara a l’expedient és aportació del lletrat de la comissió, que dóna algu-
nes pistes de per on pot anar, però per part del peticionari no hi ha més informació.

Aleshores, la tramitació, a la Mesa ampliada s’acorda comunicar al peticionari que 
els grups parlamentaris han tingut coneixement de la petició, han debatut el seu contin-
gut en la reunió preparatòria, han exposat públicament a la Comissió de Peticions tota 
la informació i la trameten als grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, 
puguin promoure alguna iniciativa parlamentària, i donen per acabada la tramitació 
d’aquesta petició.

El president

Bé, moltes gràcies. També donaríem per aprovat per unanimitat aquest punt, si no hi 
ha cap tipus d’oposició.
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Escrit relatiu a la reclamació al Govern de l’Estat de la construcció d’un 
baixador a la zona de la platja de Roda de Barà

126-00031/11

I passaríem al setè punt, que és l’escrit relatiu a al reclamació al Govern de l’Estat de 
la construcció d’un baixador a la zona de platja de Roda de Barà. El senyor Juan Milián, 
si us plau.

Juan Milián Querol

Sí, gràcies, president. El remitent d’aquest escrit ens demana que el Parlament apro-
vi una moció per a demanar al Ministeri de Foment i a Adif la construcció d’un baixa-
dor a la zona de la platja de Roda de Barà, prop del centre de salut i del camp de futbol. 

S’ha de dir, com a consideració jurídica, que aquest peticionari ja va fer aquest plan-
tejament a la Comissió de Peticions i que es va demanar un informe al Departament de 
Territori i Sostenibilitat, que ens van fer arribar. I per tant, la proposta d’actuació que 
la Mesa ampliada fa a la comissió és la d’acordar trametre la petició als portaveus de la 
Comissió de Territori del Parlament perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure 
alguna iniciativa parlamentària. I així, amb aquesta actuació, la comissió donaria per 
acabada la tramitació d’aquesta petició.

El president

Moltes gràcies. També donaríem aquest punt aprovat per unanimitat, si no hi ha cap 
inconvenient.

Escrit relatiu a la construcció de l’Institut Viladecans

126-00033/11

I passaríem al vuitè punt de l’ordre del dia, l’escrit relatiu a la construcció de l’insti-
tut de Viladecans. Senyora Cervera, si us plau.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. Doncs, el remitent, que és el secretari de l’AMPA de l’ins-
titut de Viladecans, demana la construcció d’un centre, perquè han de compartir un edi-
fici destinat a primària sense espai suficient per a l’educació secundària, la biblioteca ni 
les dutxes, i la primera promoció de batxillerat s’ha hagut d’inscriure a altres centres del 
municipi.

Durant la Mesa ampliada de la comissió, doncs, ja es va, també, donar coneixement 
que havia hagut una proposta de resolució que s’havia aprovat a la Comissió d’Ense-
nyament en sessió del 12 del IV del 2016 i, per aquest motiu, la Mesa ampliada amb els 
portaveus de la comissió, doncs, acorden trametre al peticionari el text d’aquesta reso-
lució aprovada en el Parlament de Catalunya, sobre la construcció de l’escola Mediter-
rània, de Viladecans, i la seva transformació en institut escola, perquè en tinguin conei-
xement. I amb aquesta actuació la comissió donava per acabada la tramitació, doncs, 
d’aquest expedient.

El president

Moltes gràcies. Donaríem, també, aprovat per unanimitat aquest punt.

Escrit relatiu a l’aprovació d’una llei de benestar social i família que 
permeti a tothom tenir un pla de vida i fer-ne un seguiment personalitzat

126-00034/11

I passaríem al novè punt: escrit relatiu a l’aprovació d’una llei del benestar social i 
de família que permeti a tothom tenir un pla de vida i fer-ne un seguiment personalitzat. 
La senyora Violant Cervera, si us plau.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. Doncs, el remitent de l’escrit demana una nova llei de ben-
estar social i família que permeti a tothom tenir un pla de vida, amb les necessitats de la 
piràmide Maslow cobertes, i fer un seguiment personalitzat d’aquest pla. 
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La Mesa ampliada amb els portaveus de la comissió en la sessió del 9 de novembre 
del 2016 va acordar admetre a tràmit la petició, convertir-la en una e-petició de caràcter 
privat, d’acord amb l’article 85 de les normes internes de funcionament de la Comissió 
de Peticions, i fer una proposta de la Comissió de Peticions. La proposta de la Comissió de 
Peticions, doncs, acorda trametre la petició 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

Gràcies. També donaríem aprovat per unanimitat aquest punt.

Escrit relatiu a la sol·licitud de dimissió del conseller de Cultura

126-00035/11

I passaríem al desè punt de l’ordre del dia, que és l’escrit relatiu a la sol·licitud de di-
missió del conseller de Cultura. Senyora Violant Cervera.

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. El remitent de l’escrit demana la dimissió del conseller de 
Cultura per les seves declaracions a la premsa sobre la cultura catalana i les curses de braus.

La Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peticions, també, en sessió 
de 9 de novembre del 2016 va acordar admetre a tràmit la petició, convertir-la en una 
e-petició de caràcter privat i fa la següent proposta a la Comissió de Peticions, que és 
la de comunicar al peticionari que la petició ha estat tractada en la reunió preparatòria 
de la Comissió de Peticions, s’ha exposat públicament a la Comissió de Peticions i amb 
aquesta actuació, doncs, la comissió també donaria per acabada la tramitació d’aquesta 
petició.

El president

Moltes gràcies. També donaríem aquest punt aprovat per unanimitat.

Escrit relatiu a l’estudi de la prohibició i el control de l’obsolescència 
programada

126-00036/11

I passaríem a l’onzè punt de l’ordre del dia, que és l’escrit relatiu a l’estudi de la pro-
hibició i el control de l’obsolescència programada. El senyor Sergio Sanz, si us plau.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. En aquest cas, la remitent de l’escrit demana que el Parlament 
estudiï la possibilitat d’actuar sobre les empreses que fomenten o practiquen l’obsoles-
cència programada perquè informin els seus consumidors sobre el procés de producció 
i impulsar l’economia circular. 

Després d’unes consideracions jurídiques, la història de la tramitació és que la Mesa 
ampliada, en la sessió del 9 de novembre, va acordar admetre a tràmit la petició conver-
tint-la en una e-petició de caràcter privat i fer una proposta d’acord, que és la següent, 
que és: trametre la petició als portaveus de les comissions de Medi Ambient i Sostenibi-
litat i d’Empresa i Coneixement del Parlament perquè, si ho creuen convenient, puguin 
promoure alguna iniciativa parlamentària. D’aquesta manera, la comissió donaria per 
acabada la tramitació d’aquesta petició. 

Gràcies.

El president

Gràcies. Donaríem per aprovat aquest punt, per unanimitat, si no hi ha cap oposició.
I finalitzat l’ordre del dia, aixecaríem la sessió. 

La sessió s’aixeca a un quart d’onze del matí i dos minuts.


	_GoBack
	Escrit relatiu a la llei electoral de Catalunya
	126-00019/11

	Escrit relatiu a les actuacions perquè Catalunya formi part de la Confederació Internacional de Bijuteria, Joieria i Orfebreria (CIBJO)
	126-00024/11

	Escrit relatiu a la igualació dels tipus de gravamen del cànon de l’aigua per a tots els usos
	126-00025/11

	Escrit relatiu a la certificació de consum energètic procedent d’energies renovables pels proveïdors de la Generalitat
	126-00026/11

	Escrit relatiu a la introducció d’un sistema de drons per a les emergències
	126-00027/11

	Escrit relatiu a la inclusió del dicloroacetat per a tractar el glioblastoma en el sistema públic de salut
	126-00030/11

	Escrit relatiu a la reclamació al Govern de l’Estat de la construcció d’un baixador a la zona de la platja de Roda de Barà
	126-00031/11

	Escrit relatiu a la construcció de l’Institut Viladecans
	126-00033/11

	Escrit relatiu a l’aprovació d’una llei de benestar social i família que permeti a tothom tenir un pla de vida i fer-ne un seguiment personalitzat
	126-00034/11

	Escrit relatiu a la sol·licitud de dimissió del conseller de Cultura
	126-00035/11

	Escrit relatiu a l’estudi de la prohibició i el control de l’obsolescència programada
	126-00036/11




