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Sessió 9 de la CP

La sessió de la Comissió de Peticions (CP) s’obre a dos quarts d’onze del matí i set minuts. 
Presideix Marc Sanglas i Alcantarilla, acompanyat de la vicepresidenta, Maria Rosell i Medall, i 
de la secretària, Àngels Martínez Castells. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Violant Cervera i Gòdia, Anna Figue-
ras i Ibàñez, Carles Prats i Cot, David Rodríguez i González, Bernat Solé i Barril i Montserrat 
Vilella i Cuadrada, pel G. P. de Junts pel Sí; David Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac i María 
Francisca Valle Fuentes, pel G. P. de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé i Marta Moreta Rovi-
ra, pel G. P. Socialista, i Juan Milián Querol i Alberto Villagrasa Gil, pel G. P. del Partit Popular 
de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Propostes de tramitació de noves peticions.
1.1 Escrit relatiu a l’elaboració d’una llei de ciutats intel·ligents (tram. 126-00040/11). 

Tramitació.
2. Propostes de tramitació de peticions en curs.
2.1 Escrit relatiu a la devolució dels diners pagats per la taxa de l’euro per recepta (tram. 

126-00015/11). Tramitació.
2.2 Escrit relatiu a la creació d’una comissió europea sobre la contaminació de la mar 

Mediterrània (tram. 126-00028/11). Tramitació.
2.3 Escrit relatiu a la construcció de l’Institut Viladecans (tram. 126-00033/11). Proposta 

de reobertura.

El president

Bon dia a tothom. Si els sembla, començaríem aquesta sessió de la Comissió de Pe-
ticions.

Primer de tot, i abans de l’inici formal, com poden comprovar hi ha un lletrat nou i 
una gestora nova, en tot cas, donar-los la benvinguda. El senyor Joan Ridao substitueix 
el senyor Ferran Domínguez i voldria agrair públicament la feina del senyor Domínguez 
en l’assistència a aquesta comissió en tot aquest període en què hem gaudit de la seva 
presència i, per tant, desitjar-li sort allà... I, en tot cas, també agrair al senyor Ridao que 
ens acompanyi i també ens ajudi en aquesta comissió, diguem-ne, tant..., que a vega-
des..., diferent de les altres, en tot cas. Benvinguts a tots dos.

Escrit relatiu a l’elaboració d’una llei de ciutats intel·ligents

126-00040/11

I..., si els sembla, començaríem el primer punt de l’ordre del dia, l’escrit relatiu a l’ela-
boració d’una llei de ciutats intel·ligents, a càrrec del senyor... Senyor Milián, si us plau.

Juan Milián Querol

Sí; gràcies, president. També donar la benvinguda al lletrat i a la gestora i sumar-me 
als agraïments al senyor Ferran Domínguez. El remitent d’aquest escrit demana al Par-
lament de Catalunya que elabori un projecte de llei sobre ciutats intel·ligents. El remi-
tent ho justifica dient que Catalunya lidera l’àmbit de les ciutats intel·ligents i que cal 
trencar l’eslògan del creixement i anar cap a una economia circular, amb l’ús d’energies 
cent per cent renovables.

El remitent també proposa que a l’hora de recollir la normativa jurídica sobre ciutats 
intel·ligents, aplicable a Catalunya, i incloure-la en diverses iniciatives parlamentàries, 
es tinguin en compte els aspectes següents: el Conveni internacional d’Aarhus sobre 
accés a la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la 
justícia en matèria de medi ambient, que les dades siguin comunes, puguin ser monito-
ritzades pels usuaris i no pertanyin a companyies privades; que les xarxes elèctriques 
intel·ligents respectin la llibertat dels usuaris i en protegeixin les dades; que la gestió de 
la demanda es basi en l’eficiència energètica i l’energia renovable; la necessitat urgent 
de canvi cap a la mobilitat elèctrica; la inclusió del concepte de violència en els anun-
cis dels mitjans digitals; la inclusió de la temàtica de la seguretat nacional en l’àmbit de 
l’energia nuclear, i el reforçament dels equips de voluntaris digitals en emergències.
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En aquest sentit, caldria fer algunes consideracions, com que el concepte de ciutat 
intel·ligent o smartcity ha aconseguit en els darrers temps una dimensió que les situa 
com un dels postulats icònics en l’àmbit de la sostenibilitat urbana i de la gestió ambien-
tal local, alineada amb l’estratègia de la Comissió Europea, Europa 2020, l’estratègia 
SmartCAT, impulsada per la Generalitat de Catalunya, preveu la col·laboració amb les 
iniciatives locals i supralocals per a impulsar el desplegament de projectes de ciutats 
intel·ligents a Catalunya. L’estratègia d’especialització intel·ligent en recerca i innovació 
RIS3, de la Comissió Europea, té com a objectiu que els estats membres i les regions de 
la Unió Europea identifiquin les especialitzacions de coneixement que encaixin millor 
en el seu potencial d’innovació, d’acord amb els seus recursos i capacitats.

Les actuacions, o la proposta d’actuació que la Mesa Ampliada recomana a la co-
missió, és la següent: la Comissió de Peticions acordaria trametre la petició als depar-
taments d’Empresa i Coneixement i de Territori i Sostenibilitat, perquè en tinguin co-
neixement, i trametre-la també als grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, 
puguin promoure alguna iniciativa parlamentària. 

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

El president

Moltes gràcies. En tot cas, si no hi ha cap oposició, donaríem el punt..., aprovat per 
unanimitat.

Escrit relatiu a la devolució dels diners pagats per la taxa de l’euro 
per recepta

126-00015/11

I passaríem, si els sembla, al segon punt de l’ordre del dia, que seria l’escrit relatiu 
a la devolució dels diners pagats per la taxa de l’euro per recepta. Senyor David Rodrí-
guez, si us plau.

David Rodríguez i González

Sí, bon dia. El remitent de l’escrit demana que es retornin els diners que els ciuta-
dans van pagar per l’anomenat euro per recepta. La Mesa Ampliada, amb els portaveus 
de la Comissió de Peticions, el 29 de juny, va adoptar l’acord següent: la Mesa Ampliada 
amb els portaveus de la Comissió de Peticions acorda admetre a tràmit la petició, con-
vertir-la en una e-petició de caràcter privat i, d’acord amb l’article 68.3.c del Reglament, 
acorda demanar un informe sobre el contingut de la petició al Departament de Salut.

El passat 1 de setembre va vèncer el primer termini per a presentar la resposta per 
part del Departament de Salut. En la sessió de 6 d’octubre, la Mesa Ampliada amb els 
portaveus de la Comissió de Peticions va acordar reiterar la petició. 

El 24 de novembre es va rebre la resposta del Departament de Salut que, resumint, 
deia que els ciutadans poden sol·licitar el retorn complimentat del model establert i 
entregar-lo en el seu centre d’atenció primària de referència o en qualsevol altre unitat 
receptora de l’Administració. Així mateix, al web del CatSalut hi ha publicat un es-
pai en el qual s’exposa el procediment per sol·licitar el retorn de la taxa. Es pot des-
carregar el formulari de sol·licitud i es dona informació dels centres sanitaris i unitats 
d’atenció al ciutadà de Catalunya, en els quals es pot lliurar un cop emplenada. Aquest 
espai està disponible a través d’un enllaç, i també es proporciona informació sobre 
l’estat de tramitació de les sol·licituds per via telefònica i telemàtica a través del 061, 
CatSalut Respon.

La proposta d’actuació que la Mesa Ampliada fa a la Comissió és: la Comissió de 
Peticions acorda trametre l’informe del Departament de Salut al peticionari i, d’acord 
amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament, trametre la petició als portaveus de la 
Comissió de Salut, perquè en tinguin coneixement. 

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

El president

Gràcies. En tot cas, si no hi ha oposició per cap dels grups parlamentaris, donaríem 
per aprovada també aquesta proposta d’actuació.
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Escrit relatiu a la creació d’una comissió europea sobre la contaminació 
de la mar Mediterrània

126-00028/11

I passaríem ja al tercer punt de l’ordre del dia, que seria l’escrit relatiu a la creació 
d’una comissió europea sobre la contaminació de la mar Mediterrània. Senyor Mejía, si 
us plau.

David Mejía Ayra

Gràcies, bon dia. L’objecte de l’escrit..., el remitent demana que Catalunya lideri una 
comissió europea per parlar sobre la contaminació de la mar Mediterrània i trobar-hi 
solucions. Considera que la qualitat del peix que es consumeix no és acceptable i mostra 
preocupació per la salut pública dels habitants dels països mediterranis. 

La proposta d’actuació que la Mesa Ampliada fa a la comissió és que la Comissió 
de Peticions acorda trametre l’informe del Departament de Territori i Sostenibilitat 
al peticionari i, d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament, trametre la 
petició als portaveus de la Comissió del Medi Ambient, perquè en tinguin coneixe-
ment.

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

El president

Molt bé, gràcies. Igualment donaríem per aprovat aquest punt per unanimitat, si no 
hi ha cap oposició.

Escrit relatiu a la construcció de l’Institut Viladecans

126-00033/11

I passaríem al quart i darrer punt de l’ordre del dia, que és l’escrit relatiu a la cons-
trucció de l’Institut Viladecans. La senyora Violant Cervera, si us plau...

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. Doncs, el remitent de l’escrit, com a secretari de l’AM-
PA de l’Institut de Viladecans, demana la construcció d’un centre perquè han de com-
partir aquest edifici destinat a primària, sense espai suficient, amb l’educació secundà-
ria, amb la biblioteca; no té dutxes..., i la primera promoció del batxillerat s’ha hagut 
d’inscriure en altres centres del municipi.

La Mesa Ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peticions, en la sessió del 9 
de novembre del 2016, va acordar admetre a tràmit la petició, convertint-la en una e-pe-
tició de caràcter privat i fa una proposta d’acord a la comissió: la Comissió de Peticions 
acorda trametre al peticionari el text de la Resolució 304/XI, del Parlament de Catalu-
nya, sobre la construcció de l’Escola Mediterrània, de Viladecans, i la seva transforma-
ció en institut escola, perquè en tingui coneixement.

I amb aquesta actuació, la comissió donava per tancada aquesta petició.
Però, amb data 1 de desembre de l’any 2016, el peticionari informa que la documen-

tació que es va trametre a partir de la Comissió de Peticions no corresponia a l’Institut 
de Viladecans, sinó a un altre centre educatiu del mateix municipi. 

És per aquest motiu que la Mesa Ampliada va acordar reobrir la tramitació de la 
petició i l’informe de la Mesa Ampliada als portaveus de la Comissió de Peticions 
va acordar, en data 20 de desembre del 2016, segons l’article 68.3 del Reglament del 
Parlament, demanar un informe sobre el contingut de la petició al Departament d’En-
senyament.

El president

Moltes gràcies. En tot cas, també donaríem per aprovat aquest punt, per unanimitat, 
si no hi ha cap objecció.

I arribat a aquest punt, finalitzaria l’ordre del dia i aixecaríem la sessió. 
Moltes gràcies.

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