
PLE DEL PARLAMENT

Convocada per al dia 16 de juliol de 2008 (a les 10.00 hores)

DOSSIER PER A LA SESSIÓ NÚM. 41 (1a  PART)

ORDRE DEL DIA

1. Homenatge en memòria de l’exdiputat Francesc
Dalmau i Norat. Tram. 401-00022/08. Junta de Porta-
veus. Substanciació.

2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de
les comissions (art. 41.2 del Reglament).

3. Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat de
diputats. Tram. 234-00036/08. Comissió de l’Estatut
dels Diputats. Tram. 234-00037/08. Comissió de l’Es-
tatut dels Diputats. Debat i votació del dictamen de la
Comissió (Dictamen: BOPC 303).

4. Compareixença del president de la Generalitat da-
vant el Ple per a informar sobre el capteniment del
Govern davant la situació econòmica. Tram. 350-
00004/08. Govern de la Generalitat. Substanciació.

5. Decret llei de mesures urgents en matèria fiscal i fi-
nancera. Tram. 203-00002/08. Govern de la Generali-
tat. Debat i votació sobre la convalidació o derogació
del decret llei. (Text presentat: BOPC 301).

6. Projecte de llei de seguretat industrial. Tram. 200-
00034/08. Comissió de Treball, Indústria, Comerç i
Turisme. Debat i votació del dictamen de la Comissió
(Dictamen: BOPC 302-A).

7. Projecte de llei de modificació de la Llei 7/1993, del
30 de setembre, de carreteres. Tram. 200-00035/08.
Comissió de Política Territorial. Debat i votació del
dictamen de la Comissió (Dictamen: BOPC 302-B).

8. Memòria de la Comissió de Peticions corresponent
al desembre del 2006 i al 2007. Tram. 264-00001/08.
Comissió de Peticions. Presentació.

9. Procediment per a elegir quatre membres de la Jun-
ta de Govern del Memorial Democràtic (article 6.2.b de
la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Demo-
cràtic). Tram. 284-00010/08. Grups parlamentaris.
Designació.

10. Procediment per a elegir sis membres de la Junta de
Govern del Memorial Democràtic (article 6.2.c de la
Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Demo-

cràtic). Tram. 284-00021/08. Grups parlamentaris.
Designació.

11. Procediment per a elegir nou membres de la Junta
de Govern de l’Institut Català Internacional per la Pau.
Tram. 284-00011/08. Grups parlamentaris. Designació.

12. Interpel·lació al Govern sobre el model lingüístic
per a la universitat. Tram. 300-00145/08. Grup Mixt.
Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre el Pacte nacional per
a la recerca i la innovació. Tram. 300-00147/08. Grup
Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya.
Substanciació.

14. Interpel·lació al Govern sobre la política energètica.
Tram. 300-00146/08. Santi Rodríguez i Serra, del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substan-
ciació.

15. Interpel·lació al Govern sobre el balanç i les pers-
pectives de futur del desplegament de l’Estatut. Tram.
300-00148/08. Grup Parlamentari de Convergència i
Unió. Substanciació.

16. Interpel·lació al Govern sobre la política de suport
a les famílies durant la crisi econòmica. Tram. 300-
00149/08. Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
Substanciació.

17. Interpel·lació al Govern sobre la política lingüística.
Tram. 300-00150/08. Grup Parlamentari de Conver-
gència i Unió. Substanciació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les mesures de lluita contra la crisi econòmica.
Tram. 302-00118/08. M. Ángeles Olano i García, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Debat i votació.

19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política d’immigració. Tram. 302-00119/08.
Grup Parlamentari de Convergència i Unió. Debat i
votació.

20. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre les polítiques actives de lluita contra l’increment de
l’atur. Tram. 302-00120/08. Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Debat i votació.

21. Preguntes amb resposta oral. (Seran substanciades
el dia 16 de juliol, a les 16.00 h).
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PUNT 2 | CONEIXEMENT

Composició de les meses de les comis-
sions (art. 41.2 del Reglament)

COMISSIONS LEGISLATIVES:

Comissió d’Economia, Finances i Pressupost (CEF)

President: Jordi Terrades i Santacreu

Vicepresident: Josep Enric Millo i Rocher

Secretari: Xavier Dilmé i Vert
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PUNT 3 | DEBAT I VOTACIÓ

Situació de compatibilitat o d’incompa-
tibilitat d’uns diputats
Tram. 234-00036/08 i 234-00037/08

Dictamen de la Comissió de l’Estatut dels
Diputats

AL PLE DEL PARLAMENT

La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tin-
guda el dia 9 de juliol de 2008, ha acordat d’establir el
dictamen següent:

Una vegada examinades les dades declarades pels dipu-
tats Josep Casajuana i Pladellorens i Montserrat Ribe-
ra i Puig relatives a la professió que exerceixen i als
càrrecs públics que ocupen, d’acord amb l’article
16.1.b del Reglament i la legislació aplicable, la Comis-
sió, en compliment del que disposa l’article 11.2 del
Reglament, proposa al Ple la situació de compatibilitat
dels diputats Josep Casajuana i Pladellorens i Montser-
rat Ribera i Puig (tram. 234-00036/08 i 234-00037/08).

Palau del Parlament, 9 de juliol de 2008

La secretària en funcions El president
de la Comissió de la Comissió
Carme Figueras i Siñol Ramon Espadaler i Parcerisas
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PUNT 5 | DEBAT I VOTACIÓ

Decret llei de mesures urgents en matè-
ria fiscal i financera
Tram. 203-00002/08

Decret llei dictat pel Govern de la Genera-
litat
Reg. 30329 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.07.2008

El text del Decret llei ha estat publicat en el BOPC 301,
pàg. 23, del 9 de juliol de 2008.

Sol·licitud de convalidació
Reg. 30380 / Coneixement: Mesa del Parlament,
08.07.2008

La sol·licitud de convalidació ha estat publicada en el
BOPC 301, pàg. 24, del 9 de juliol de 2008.
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PUNT 8 | PRESENTACIÓ

Memòria de la Comissió de Peticions
corresponent al desembre del 2006 i al
2007
Tram. 264-00001/08

Presentació

MEMÒRIA ANUAL D’ACTIVITATS DE LA COMISSIÓ DE PETI-
CIONS (01.12.2006 - 31.12.2007)

ÍNDEX
1. Relació de peticions tramitades.

2. Dades estadístiques.

3. El marc normatiu del dret de petició.

4. Valoració de l’actuació i de les decisions més signi-
ficatives de la Comissió.

5. Perspectives de futur a partir de l’experiència de fun-
cionament de la Comissió.

1. RELACIÓ DE PETICIONS TRAMITADES

1. Escrit de petició relatiu a l’incivisme

Persona peticionària: Federico Ferrando

Registre d’entrada núm.: 42

Data: 17.11.2006

Tram.: 125-00001/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: educació

Resum: queixa sobre el fet que alumnes de l’escola
Joan Miró de Barcelona durant l’hora de pati surten de
l’escola i trenquen els vidres de la cabina telefònica del
carrer de Vilamarí xamfrà amb el carrer de la Diputa-
ció, sense que ningú faci res, ni els diaris, ni l’alcaldia,
ni el Defensor del Poble.

Actuació: tramesa a l’Ajuntament de Barcelona i al
Departament d’Educació.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

2. Escrit de petició relatiu a un escrit adreçat al Minis-
teri de Sanitat i Consum

Persona peticionària: Emilio Torras Viver

Registre d’entrada núm.: 288

Data: 21.11.2006

Tram.: 125-00002/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres escrits

Resposta final: acusament de recepció.

3. Escrit de petició relatiu a un escrit adreçat a la Pre-
sidència del Govern de l’Estat

Persona peticionària: Emilio Torras Viver

Registre d’entrada núm.: 406

Data: 27.11.2006

Tram.: 125-00003/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres escrits

Resposta final: acusament de recepció.

4. Escrit de petició relatiu a un escrit adreçat a la Pre-
sidència de la Generalitat

Persona peticionària: Emilio Torras Viver

Registre d’entrada núm.: 486

Data: 29.11.2006

Tram.: 125-00004/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres escrits

Resposta final: acusament de recepció.

5. Escrit de petició d’obertura d’un expedient discipli-
nari amb relació a la denúncia presentada per un
periodista del diari As al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya (CAC)

Persona peticionària: Maudili Prieto i Posada

Registre d’entrada núm.: 904

Data: 12.12.2006

Tram.: 125-00005/08

Procedència: Badalona (Barcelonès)

Matèria: cultura

Resum:

Petició d’obertura d’un expedient disciplinari contra
Carme Rincón i Blazquez per un acte de negligència
dolosa de les seves funcions a l’hora de vetllar per la
llibertat d’expressió i d’informació d’un periodista i
també petició del cessament cautelar en el seu lloc de
treball amb suspensió de sou i feina fins que es resol-
gui l’expedient. Si l’expedient es resol en el sentit fa-
vorable al peticionari, demana que també se la separi
definitivament del servei.

Demana això perquè la Sra. Rincón, cap del servei de
reclamacions del CAC, no ha adoptat cap mesura da-
vant l’escrit presentat pel peticionari al CAC, en què
denunciava l’agressió patida en la celebració del partit
Martorell FS - Boomerang Interviu el proppassat 19 de
novembre de 2005. Segons el peticionari, l’agressió va
ser induïda pel locutor esportiu de l’emissora munici-
pal Ràdio Martorell, Vicente Casal, i, en conseqüència,
segons ell, aquesta comporta una coacció a la llibertat
d’expressió i d’informació perquè els lectors del diari
As no poden gaudir de la informació que han de rebre
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ja que el peticionari no pot assistir amb normalitat al
Pavelló, atès que ni l’alcaldessa ni el regidor d’Esports
de Martorell no li han donat la protecció de la Policia
Municipal.

També expressa que s’ha assabentat que el jugador
Diego Blanco Triviño ha estat l’instigador de l’atac
com a venjança a la publicació de la notícia que aquest
jugador era el «xivato del vestidor» cap a la Junta Di-
rectiva.

Actuació: tramesa al CAC.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

6. Escrit de petició relatiu a l’error en la qualificació
penal donada als actes comesos pel peticionari

Persona peticionària: Josep M. Mir Roquet

Registre d’entrada núm.: 413 i 905

Data: 27.11.2006 i 12.12.2006

Tram.: 125-00006/08

Procedència: centre penitenciari

Matèria: justícia

Resum:

El peticionari s’expressa amb poca claredat, cosa que
origina una manca de comprensió de la petició, i en
l’acusament de recepció se li comunica que s’ha rebut
una petició en la qual es demana que se’l traslladi a
l’Hospital Psiquiàtric del Centre Penitenciari Brians. El
peticionari, en un altre escrit bastant confús, diu que no
vol que se’l traslladi a l’Hospital Psiquiàtric, sinó que
se li arregli la situació penal. Considera que la seva
condemna excedeix en set mesos la que li correspon,
atès que diu que no ha comès un delicte d’homicidi,
sinó un homicidi en grau de temptativa.

Actuació: arxivament sense fer cap més tràmit.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

7. Escrit de petició relatiu a un escrit adreçat a l’alcal-
de de Barcelona

Persona peticionària: Emilio Torras Viver

Registre d’entrada núm.: 1234

Data: 19.12.2006

Tram.: 125-00007/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres escrits

Resposta final: acusament de recepció.

8. Escrit de petició relatiu a uns escrits adreçats a la
Diputació de Barcelona, al president de la Generali-
tat, a la ministra de Foment, a l’alcalde de Barcelona
i al secretari general del Partit Popular

Persona peticionària: Emilio Torras Viver

Registre d’entrada núm.: 1761

Data: 05.01.2007

Tram.: 125-00008/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres escrits

Resposta final: acusament de recepció.

9. Escrit de petició de creació d’una comissió d’inves-
tigació relativa a la Xarxa Sanitària i Social de San-
ta Tecla

Persona peticionària: Judith Martínez Velasco

Registre d’entrada núm.: 1766

Data: 08.01.2007

Tram.: 125-00009/08

Procedència: el Vendrell (Baix Penedès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Resum:

La sol·licitant denuncia la fundació Xarxa Sanitària i
Social de Santa Tecla perquè suposadament comet irre-
gularitats i il·legalitats amb la connivència de la resta
«d’institucions públiques» i concretament de la delega-
ció de Sanitat a Tarragona. També assabenta la Comis-
sió del fet que ha dirigit dues cartes al Síndic de Greu-
ges i que ha constituït una plataforma per als drets del
ciutadà/pacient que compta amb les signatures de su-
port de 700 dones.

Segons ella, la fundació, des dels seus centres d’aten-
ció privada, emet receptes falses, signades per tres
metges, i el responsable de la recepta (el metge amb el
nom i número de col·legiat) no és l’autor real de la re-
ceptes.

Informa que hi ha un cas denunciat judicialment, que la
fundació actua per concessió de l’Institut Català de la
Salut (ICS), que ha formulat infructuosament denúnci-
es a totes les institucions de Tarragona relacionades
amb salut i treball i que han tramès les denúncies al
Departament de Salut, als Serveis Territorials de Tarra-
gona, al Col·legi de Metges de Tarragona i a la Inspec-
ció de Treball de Tarragona.

També denuncia que la fundació Xarxa Sanitària i So-
cial Santa Tecla reté històries clíniques de pacients i fa
públiques dades d’aquestes històries clíniques.

Davant d’això, ha presentat queixes a la fundació i no
n’ha obtingut resposta.

Davant d’aquests fets, demana al Parlament que es
constitueixi una comissió d’investigació que investigui
les activitats de la fundació Xarxa Sanitària i Social de
Santa Tecla.

Actuació:

– Tramesa als grups parlamentaris.

– Tramesa al Síndic de Greuges.

– Tramesa al Departament de Salut en què es demana
en aquest cas un informe sobre les actuacions dutes a
terme amb relació al cas per tal de tenir la versió dels
fets del Departament.
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Resposta final:

Un cop estudiat l’informe del Departament de Salut, es
comunica a la peticionària que es tracta d’un assump-
te judicial. Tot i així, la petició s’ha tramès als grups
parlamentaris.

10. Escrit de petició relatiu a la situació del barri de
l’Estació de Sallent (Bages)

Persona peticionària: Associació de Veïns Sant Esteve
del Barri de l’Estació de Sallent

Registre d’entrada núm.: 1907

Data: 15.01.2007

Tram.: 125-00010/08

Procedència: Sallent (Bages)

Matèria: infraestructures i transport

Resum:

L’Associació de Veïns del Barri de l’Estació de Sallent
demana:

– El rescabalament del 100% del patrimoni perdut com
a conseqüència de l’antiga explotació minera Enrique.

– Continuar el procés de solució que va quedar somort
amb la signatura del primer acord amb el Govern de la
Generalitat el 27 de desembre de 2005 i la retirada
d’Esquerra Republicana del Govern.

Actuació:

– Tramesa als grups parlamentaris.

– Tramesa al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques amb una sol·licitud d’informe.

– Posteriorment, a instàncies del conseller de Política
Territorial i Obres Públiques, es tramet al Departament
de la Vicepresidència amb una sol·licitud d’informe.

Resposta final: se’ls tramet una còpia de l’informe ela-
borat pel Departament de la Vicepresidència.

11. Escrit de petició relatiu a la promoció d’habitatges
del carrer de l’Om, de Barcelona

Persona peticionària: Associació de Veïns i Comerci-
ants dels Carrers de l’Om i de l’Arc del Teatre de Bar-
celona

Registre d’entrada núm.: 1908

Data: 15.1.2007

Tram.: 125-00011/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: habitatge

Resum:

L’Associació peticionària demana que es compleixi el
que es va pactar en la reunió del 19 de març de 1990.
Es tracta d’un conflicte entre aquesta Associació de
Veïns, propietaris d’uns habitatges públics anomenats
Olmo - Arco del Teatro, l’Institut Català del Sòl (INCA-
SOL) i l’Ajuntament de Barcelona pel que fa a la divi-

sió del terrat i les escales d’incendis. Aquest problema
s’arrossega des de l’any 1982, però els peticionaris
admeten que encara és un procediment en curs.

Actuació:

– Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

– Tramesa a l’Ajuntament de Barcelona.

Resposta final: comunicació de l’acord als interessats.

12. Escrit de petició relatiu a uns escrits adreçats a
l’empresa Gas Natural, a l’alcalde de Barcelona, al
president de la Generalitat, al gerent del Centre de
Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catala-
na i al president de la Diputació de Barcelona

Persona peticionària: Emilio Torras Viver

Registre d’entrada núm.: 2068

Data: 17.01.2007

Tram.: 125-00012/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres escrits

Resposta final: acusament de recepció.

13. Escrit de petició relatiu a l’assetjament escolar

Persona peticionària: Associació contra l’Assetjament
Escolar a Catalunya

Registre d’entrada núm.: 2508

Data: 23.01.2007

Tram.: 125-00013/08

Procedència: Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat)

Matèria: educació

Resum: l’Associació peticionària demana comparèixer
al Ple del Parlament.

Actuació:

– Tramesa als grups parlamentaris.

– Tramesa a la Mesa de la Comissió d’Educació i Uni-
versitats.

Resposta final: comunicació de l’acord a la interessada.

14. Escrit de petició relatiu a un escrit adreçat al De-
partament d’Economia i Finances

Persona peticionària: Emilio Torras Viver

Registre d’entrada núm.: 3365

Data: 17.01.2007

Tram.: 125-00014/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres escrits

Resposta final: acusament de recepció.
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15. Escrit de petició relatiu a l’alcaldessa de Santa
Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental)

Persona peticionària: José Arbizu Martinez

Registre d’entrada núm.: 855

Data: 07.12.2006

Tram.: 125-00015/08

Procedència: Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occi-
dental)

Matèria: cultura

Resum:

El peticionari es queixa de la manca de pluralitat als
mitjans de comunicació públics locals i de la manca de
dret de crítica de la ciutadania envers l’acció de govern
de l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda. Dema-
na al Parlament que obligui l’equip de govern a «res-
pectar les regles del joc democràtic».

Actuació:

– Tramesa al Síndic de Greuges.

– Tramesa a l’Ajuntament de Santa Perpètua de
Mogoda amb una sol·licitud d’informe.

– Tramesa al CAC.

Resposta final: es tramet una còpia dels informes ela-
borats pel Consell de l’Audiovisual de Catalunya i per
l’alcalde de Santa Perpètua de Mogoda a l’interessat.

16. Escrit de petició relatiu a un procediment d’inca-
pacitació

Persona peticionària: Joan Vendrell i Campmany

Registre d’entrada núm.: 3430

Data: 06.02.2007

Tram.: 125-00016/08

Procedència: Sant Boi de Llobregat (Baix Llobregat)

Matèria: justícia

Resum:

Els pares del jove David Vendrell Llauradó, que pateix
autisme de Kamer i és assistit a la residència La Pine-
da, de Terrassa, demanen la modificació del Codi de
família de Catalunya i de la legislació complementària
per tal d’incloure que «en els procediments d’incapa-
citació el metge forense i el Jutge-Magistrat acudiran al
centre assistencial on és internat el presumpte incapaç
quan es constatin greus dificultats de desplaçament
derivats de la seva malaltia i/o minusvalidesa, i així
resulti acreditat documentalment per certificat mèdics».
Aquesta demanda la fan després que M. Isabel del Valle
García, magistrada jutgessa del Jutjat de Primera Ins-
tància núm. 6 de Terrassa, s’hagi negat a anar a la resi-
dència La Pineda i la família s’hagi vist obligada a sus-
pendre provisionalment el procediment d’incapacitació
atesa la impossibilitat que el noi i els pares poguessin
anar al Jutjat a causa de la malaltia del noi i també la
dels pares, com acrediten fefaentment.

Actuació:

– Compareixença del peticionari (tram. 357-00026/08).

– Aprovació pel Ple del Parlament de la Resolució 109/
VIII del Parlament de Catalunya, per la qual s’acorda
de presentar davant la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei d’addició d’un apartat a l’article
759 de la Llei 1/2000, del 7 de gener, d’enjudiciament
civil.

Resposta final: comunicació de la presentació de la
Proposta de resolució.

17. Escrit de petició relatiu a l’habitatge de lloguer
social i la pensió mínima

Persona peticionària: Carlos Gascón i Barrés

Registre d’entrada núm.: 3437

Data: 06.02.2007

Tram.: 125-00017/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: habitatge

Resum: el peticionari demana que el Parlament faci
seves les propostes que fa amb relació al dret a un ha-
bitatge social de lloguer i que es llegeixin els docu-
ments que adjunta a la petició.

Actuació: arxivament sense fer cap més tràmit.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

18. Escrit de petició relatiu a dos escrits adreçats al
Parlament Europeu

Persona peticionària: Alfonso M. Ganelo Mariñas

Registre d’entrada núm.: 3438

Data: 06.02.2007

Tram.: 125-00018/08

Procedència: l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)

Matèria: altres escrits

Resum: el peticionari es queixa que han «segrestat» i
falsificat l’acusament de recepció de dues cartes envi-
ades al Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH),
però no fa cap petició concreta.

Actuació: arxivament sense fer cap més tràmit.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

19. Escrit de petició relatiu al Projecte de llei del Me-
morial Democràtic

Persona peticionària: Jaume Farrerons Sanchez

Registre d’entrada núm.: 5088

Data: 20.02.2007

Tram.: 125-00019/08

Procedència: Figueres (Alt Empordà)

Matèria: justícia
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Resum: el peticionari es queixa del text del Projecte de
llei del Memorial Democràtic i demana que s’esmeni tot.

Actuació: tramesa als grups parlamentaris.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

20. Escrit de petició relatiu a la mort d’una interna de
la presó de Wad-Ras

Persona peticionària: Alfonso Sánchez Garrido

Registre d’entrada núm.: 5172

Data: 21.02.2007

Tram.: 125-00020/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: justícia

Resum: els peticionaris denuncien que en la mort de
Pilar Esteve Garcia a la presó de Wad-Ras hi ha la res-
ponsabilitat dels màxims responsables de la presó.
Demanen que s’obri una investigació.

Actuació: arxivament sense fer cap més tràmit.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

21. Escrit relatiu a la necessitat d’establir l’edat de
jubilació dels bombers a partir dels cinquanta-cinc
anys i de reconèixer un catàleg de malalties professi-
onals

Persona peticionària: Juan Diego Cabello Muñoz

Registre d’entrada núm.: 5386

Data: 26.02.2007

Tram.: 125-00021/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: seguretat

Resum:

El peticionari, en nom de la Plataforma Unitària de
Bombers, reitera la petició feta en la legislatura anterior
que es fixi l’edat de jubilació dels bombers en cinquan-
ta-cinc anys i que es reconegui un catàleg de malalties
professionals. Manifesten que ja van comparèixer da-
vant de la Comissió de Justícia, Dret i Seguretat Ciuta-
dana el 2 de febrer de 2005 i que van fer la petició en
la VII legislatura, i mentrestant en altres comunitats
autònomes ja s’ha reconegut.

Actuació:

– Tramesa als grups parlamentaris.

– Tramesa al Departament d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació amb una sol·licitud d’informe.

Resposta final: comunicació de l’acord als interessats.

22. Escrit de petició relatiu a un habitatge insonoritzat

Persona peticionària: Francisco Ferreira Vivar

Registre d’entrada núm.: 6501

Data: 12.03.2007

Tram.: 125-00022/08

Procedència: Montmajor (Berguedà)

Matèria: habitatge

Resum: el peticionari informa que li han concedit una
pensió per invalidesa absoluta, però que continua ne-
cessitant un habitatge insonoritzat a causa de la malal-
tia de la seva dona.

Actuació:

– Tramesa al Departament d’Acció Social i Ciutadania.

– Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

– Tramesa a l’Ajuntament de Montmajor.

Resposta final: el Departament de Medi Ambient i
Habitatge respon directament al peticionari i la Comis-
sió li comunica que ha conegut la resposta del Depar-
tament.

23. Escrit de petició relatiu a unes propostes per al
Projecte de llei de l’habitatge

Persona peticionària: Carlos Gascón i Barrés

Registre d’entrada núm.: 6524

Data: 12.03.2007

Tram.: 125-00023/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: habitatge

Resum:

El peticionari insisteix a denunciar les pensions indignes
per a persones més grans de cinquanta anys mentre els
polítics tenen sous astronòmics, i tot això aportant docu-
ments caòtics i utilitzant un llenguatge insultant. A més
a més, diu que fa tres propostes que vol que es tinguin en
compte en la futura llei de l’habitatge.

Actuació: arxivament sense fer cap més tràmit.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

24. Escrit de petició relatiu a les barreres de segure-
tat de la xarxa viària

Persona peticionària: Pilar Tambo Delgado

Registre d’entrada núm.: 5837

Data: 28.02.2007

Tram.: 125-00024/08

Procedència: Vilanova i la Geltrú (Garraf)

Matèria: infraestructures i transport

Resum:

La peticionària, en representació de l’associació
Moteros en Acción, demana que se la rebi al Parlament
de Catalunya per expressar la problemàtica i les dife-
rents opcions de sistemes de protecció i la seva implan-
tació. Demanen que s’adopti una normativa respecte
d’aquest tema i participar-hi activament.
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Actuació:

– Tramesa als grups parlamentaris.

– Tramesa al Departament d’Interior, Relacions Insti-
tucionals i Participació.

– Tramesa al Departament de Política Territorial i
Obres Públiques.

– Tramesa a la Mesa de la Comissió de Política Terri-
torial.

Resposta final: es tramet una còpia de l’informe elabo-
rat pel Departament de Política Territorial i Obres Pú-
bliques.

25. Escrit de petició relatiu a la descatalogació de la
fàbrica de Can Fàbregues i de Caralt, de Mataró
(Maresme)

Persona peticionària: Núria Manté Bartra i Toni
Castellví Iglesias

Registre d’entrada núm.: 5789

Data: 28.02.2007

Tram.: 125-00025/08

Procedència: Mataró (Maresme)

Matèria: cultura

Resum:

Petició col·lectiva que signen Núria Manté i Toni
Castellví en nom de la plataforma Salvem Can
Fàbregas i Caralt, en la qual demanen que l’Ajuntament
de Mataró no descatalogui el conjunt industrial i que
aquest continuï protegit com a patrimoni arquitectònic
que cal conservar i, en conseqüència, que no s’ender-
roqui. Instrumentalment sol·liciten:

– Que es trameti la petició a la comissió competent.

– Que es trameti la petició als grups parlamentaris per-
què, si ho creuen convenient, puguin proposar una ini-
ciativa parlamentària sobre aquest tema.

– Que es trameti la petició al Govern o al Departament
de Cultura i Mitjans de Comunicació.

– Comparèixer en la comissió.

– Que s’adopti una resolució que assumeixi el contin-
gut de la petició i formuli recomanacions als poders
públics i les institucions.

Actuació:

– Tramesa a la Comissió de Cultura.

– Tramesa als grups parlamentaris.

– Tramesa al Departament de Cultura i Mitjans de Co-
municació.

Resposta final: comunicació de l’acord als interessats.

26. Escrit de petició relatiu a la supressió de barreres
arquitectòniques

Persona peticionària: Carlos Gascón i Barrés

Registre d’entrada núm.: 6525

Data: 12.03.2007

Tram.: 125-00026/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres escrits

Resum:

El peticionari aporta tot un seguit de documents més o
menys inconnexos en què posa de manifest la manca de
supressió de barreres arquitectòniques i d’habitatges de
lloguer de protecció social. Amb un llenguatge poc
adient i insultant, demana que s’examinin aquests pa-
pers i que se’ls doni resposta.

Actuació: arxivament sense fer cap més tràmit.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

27. Escrit de petició relatiu a l’Avantprojecte de llei de
la contaminació odorífera

Persona peticionària: Anna Ràfols i Crestani, en nom de
l’associació Fa Pudor

Registre d’entrada núm.: 6003

Data: 02.03.2007

Tram.: 125-00027/08

Procedència: Banyoles (Pla de l’Estany)

Matèria: altres matèries

Resum:

Denuncien la paralització de l’Avantprojecte de llei de
la contaminació odorífera i, en conseqüència, la man-
ca de recursos legals per posar fi a les olors que patei-
xen al municipi de Banyoles i demanen que es repren-
guin els treballs incorporant les mesures més
innovadores en la matèria i que l’Avantprojecte s’apro-
vi i el projecte s’enviï al Parlament. També demanen
que el Departament responsable de matèries ambientals
creï una unitat específica per a donar assistència tècnica
als ens locals i assumir les competències del Departa-
ment en aquesta matèria.

Actuació:

– Tramesa als grups parlamentaris.

– Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

– Tramesa a l’Ajuntament de Banyoles.

Resposta final: comunicació de l’acord als interessats.

28. Escrit de petició relatiu a la tramitació d’un expe-
dient de català retornat

Persona peticionària: Esteban Estragó Queirolo

Registre d’entrada núm.: 7131

Data: 16.03.2007

Tram.: 125-00028/08

Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)

Matèria: justícia
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Objecte:

Demana que s’anul·li la Resolució del 27 de desembre de
2006, que es reconegui la personalitat jurídica i la con-
dició de retornats a cada un dels membres de la família
del peticionari, que es retornin les despeses fetes i una
indemnització per danys i perjudicis i que s’obri un ex-
pedient intern a l’Oficina del Pla d’Ajuda al Retorn
(OPAR) i, en particular, a la funcionària Sabrina Laura.

Resum:

El peticionari, nét de catalans i de nacionalitat paragua-
iana, exposa que va ser perseguit i torturat al seu país i
que va haver de fugir deixant-hi la seva família.

En arribar, va presentar una sol·licitud davant de
l’OPAR per a beneficiar-se de la condició de català re-
tornat que reconeix la Llei 25/2002. També informa
que ha sol·licitat asil al Ministeri de l’Interior (expedi-
ent núm. 0408091000020).

La condició de català retornat li fou reconeguda amb
efectes del 23 de setembre de 2004 per una Resolució
de l’OPAR, del 5 d’octubre de 2004, amb la qual cosa
passava a ser titular dels beneficis que li reconeix la
Llei 25/2002, del 25 de novembre, de mesures de su-
port al retorn de catalans emigrants i llurs descendents.

Va demanar un primer ajut, se li va atorgar i se li van
retornar un any més tard les despeses del seu viatge,
però, en demanar l’any 2006 un ajut integral per a la seva
família, la Resolució del 27 de desembre de 2006 no l’hi
va reconèixer perquè li mancaven un seguit de requisits,
aspecte amb el qual el peticionari no està d’acord. Per
això, demana que s’anul·li aquesta Resolució de l’OPAR,
que es reconegui la situació de retornats a cada un dels
membres de la seva família, que es paguin les despeses
dels seus viatges i una indemnització per danys i perju-
dicis i que a més s’obri un expedient intern a l’OPAR i,
en particular, a la funcionària Sabrina Laura.

Actuació: informar el peticionari sobre la resposta de
l’Oficina del Pla d’Ajuda al Retorn.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

29. Escrit de petició relatiu a l’atenció a la gent gran

Persona peticionària: Isabel Gijón Rordríguez

Registre d’entrada núm.: 7643

Data: 26.03.2007

Tram.: 125-00029/08

Procedència: Puertollano (fora de Catalunya)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Objecte: es queixa de la situació de la gent gran a Ca-
talunya.

Resum: la peticionària, resident a Puertollano, se sor-
prèn que a Catalunya la gent gran estigui tan sola i des-
atesa: sense servei gratuït de teleassistència i mancada
de residències públiques, gestionades i finançades per
la Generalitat.

Actuació: tramesa als grups parlamentaris.

Resposta final: comunicació de l’acord a la interessada.

30. Escrit de petició relatiu a una sol·licitud de trasllat
de centre penitenciari

Persona peticionària: Joseph Komla

Registre d’entrada núm.: 8464

Data: 26.03.2007

Tram.: 125-00030/08

Procedència: centre penitenciari

Matèria: justícia

Objecte: ser traslladat de presó, si pot ser al Centre
Penitenciari Ponent (Lleida).

Resum: el peticionari expressa en llengua anglesa la
seva desesperació pel tracte humiliant que rep dels re-
clusos i funcionaris de la presó de Can Brians i dema-
na que se’l traslladi a una altra presó, si pot ser al Cen-
tre Penitenciari Ponent (Lleida).

Actuació: inadmissió.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

31. Escrit de petició relatiu a la preservació del patri-
moni dels parcs de Barcelona

Persona peticionària: presidenta de la Fundació Priva-
da Nicolau M. i M. Rubió i Tudurí

Registre d’entrada núm.: 8471

Data: 11.04.2007

Tram.: 125-00031/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: infraestructures i transport

Objecte: comparèixer al Parlament per expressar el seu
rebuig a deixar alterar els espais verds de Montjuïc,
Collserola i el parc del Tibidabo.

Resum:

La peticionària demana que se l’escolti al Parlament
per explicar als responsables dels projectes de modifi-
cació de Montjuïc, Collserola i el parc del Tibidabo la
importància de preservar aquests espais tal com els vam
rebre dels nostres avantpassats. Demana que en la com-
pareixença sigui present el president del Parlament.

Actuació:

– Tramesa als grups parlamentaris.

– Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitatge.

– Tramesa a l’Ajuntament de Barcelona.

Resposta final: comunicació de l’acord a la interessa-
da. La peticionària insisteix en la seva sol·licitud i la
Comissió li reitera l’acord adoptat.

32. Escrit de petició relatiu a l’habitatge de lloguer
social i la pensió mínima

Persona peticionària: Carlos Gascón i Barrés

Registre d’entrada núm.: 8478

Data: 11.04.2007
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Tram.: 125-00032/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres escrits

Objecte: denunciar la manca de lloguer social i dema-
nar que les pensions mínimes s’igualin al salari mínim
interprofessional.

Resum:

El peticionari, en uns escrits caòtics fets amb el siste-
ma de collage, aporta diferents idees sobre la necessi-
tat de preveure més habitatges de lloguer social i d’apu-
jar les pensions mínimes fins a arribar al salari mínim
interprofessional. Al mateix temps, denuncia que els
polítics guanyen massa diners.

Actuació: tramesa als grups parlamentaris.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

33. Escrit de petició relatiu a l’himne d’Espanya

Persona peticionària: Manuel Nogueira Olero

Registre d’entrada núm.: 8526

Data: 12.04.2007

Tram.: 125-00033/08

Procedència: Torremolinos (fora de Catalunya)

Matèria: altres matèries

Objecte: posar lletra a l’himne d’Espanya.

Resum: el peticionari proposa una lletra per a l’himne
nacional espanyol i argumenta la necessitat de posar
lletra a aquest himne.

Actuació: tramesa als grups parlamentaris.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

34. Escrit de petició relatiu a una sol·licitud de depor-
tació

Persona peticionària: Joseph Komla

Registre d’entrada núm.: 8528

Data: 12.04.2007

Tram.: 125-00034/08

Procedència: centre penitenciari

Matèria: justícia

Objecte: ser deportat al seu país d’origen.

Resum: el peticionari demana, expressant-se en llengua
anglesa, que se li paguin els treballs que ha fet als ta-
llers de la Model i Can Brians i els diners de la Segu-
retat Social i que se’l deporti i se li donin recursos
monetaris.

Actuació: inadmissió.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

35. Escrit de petició relatiu a la situació del Celler
Cooperatiu de Vilafranca

Persona peticionària: Pere Catasús Colomer i Jaume
Pons Marqués

Registre d’entrada núm.: 7709

Data: 27.03.2007

Tram.: 125-00035/08

Procedència: Vilafranca del Penedès (Alt Penedès)

Matèria: treball

Objecte: investigar l’actuació administrativa amb rela-
ció a la cooperativa Celler Cooperatiu de Vilafranca i
Secció de Crèdit, SCCL, per tal d’aclarir si la passivi-
tat administrativa ha comportat greus perjudicis admi-
nistratius a la cooperativa.

Resum:

Els peticionaris, membres del Consell Rector i exsocis
de la cooperativa, volen assabentar el Parlament dels
fets succeïts amb relació a la cooperativa Celler Coope-
ratiu de Vilafranca i Secció de Crèdit, SCCL.

D’acord amb el que es desprèn de l’escrit, l’actuació
del gerent de la cooperativa, Sr. Reinaldo Martínez,
durant els anys 2003, 2004 i 2005, a part d’haver mo-
tivat la incoació d’un procediment penal per falsedat i
diversos delictes societaris, va fer que el Celler Coope-
ratiu de Vilafranca incomplís nombrosos preceptes de
la normativa reguladora del funcionament de les coo-
peratives sense que ni el Departament de Treball ni el
d’Economia i Finances de la Generalitat exercissin les
seves potestats per tal de denunciar els incompliments.

Concretament, el Departament de Treball, malgrat que
el Celler Cooperatiu no diposités, com preceptua la Llei
de cooperatives i la normativa reguladora del règim
general de cooperatives de Catalunya, els comptes anu-
als corresponents als exercicis 2003 i 2004, no va adop-
tar, com disposa la Llei, cap mesura sancionadora o
correctora cap al Celler Cooperatiu de Vilafranca. No
va ser fins al 2006, quan es va voler inscriure un acord
social, que el Departament de Treball informà el Celler
Cooperatiu que la inscripció no es podia dur a terme
perquè s’havien de practicar les inscripcions obligatò-
ries pendents i regularitzar la situació registral.

Pel que fa al Departament d’Economia i Finances, la ins-
pecció financera va detectar el gener de 2004 vint-i-un
incompliments de la normativa de cooperatives i el 5 de
novembre d’aquell any va dictar una Resolució en què
requeria la solució de les deficiències detectades, però mai
no va comprovar el compliment efectiu d’aquest requeri-
ment, tal com ho exigia la legislació vigent.

Davant d’aquests fets, els peticionaris demanen compa-
rèixer davant del Parlament per ampliar la informació
i que aquest investigui les possibles conseqüències eco-
nòmiques de la inactivitat administrativa per a la coo-
perativa.

Actuació: tramesa al Departament de Treball amb una
sol·licitud d’informe.

Resposta final: es tramet una còpia de l’informe elabo-
rat pel Departament de Treball als interessats.
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36. Escrit de petició sobre la precarietat de molts ciu-
tadans pel que fa a l’habitatge

Persona peticionària: Miguel Paredes Fernández

Registre d’entrada núm.: 10057

Data: 25.04.2007

Tram.: 125-00036/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: habitatge

Objecte: denunciar les condicions de vida al barri Gò-
tic i demanar més habitatge social.

Resum: el peticionari aporta un conjunt inconnex de
fotocòpies amb el qual pretén denunciar la manca d’ha-
bitatge social i el deteriorament de les condicions de
vida al barri Gòtic de Barcelona.

Actuació: inadmissió.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

37. Escrit de petició relatiu a una sol·licitud de resi-
dència

Persona peticionària: Marie Françoise Monteza

Registre d’entrada núm.: 8590

Data: 13.04.2007

Tram.: 125-00037/08

Procedència: França (fora de Catalunya)

Matèria: altres matèries

Objecte: inintel·ligible.

Resum: la peticionària s’expressa en un francès inintel·-
ligible. No formula cap petició concreta i sembla que
tingui pertorbades les facultats mentals.

Actuació: inadmissió.

Resposta final: comunicació de l’acord a la interessada.

38. Escrit de petició relatiu a la creació d’un observa-
tori d’al·lèrgies alimentàries i al làtex i sobre la reac-
tivació del Consell Assessor en Al·lergologia i Immu-
nologia

Persona peticionària: Immunitas Vera, associació d’al·-
lèrgia

Registre d’entrada núm.: 11024

Data: 21.05.2007

Tram.: 125-00038/08

Procedència: Tortosa (Baix Ebre)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Objecte:

Sol·liciten que es valori la creació d’un observatori d’al·-
lèrgies a aliments i al làtex i que es reactivi el treball del
Consell Assessor en Al·lergologia i Immunologia. Tam-
bé demanen participar en aquests organismes.

Resum:

Els peticionaris denuncien els problemes amb què es
troben les persones afectades per al·lèrgies alimentàri-
es i al làtex en els àmbits sanitaris, educatius i de con-
sum i, per tal de tractar de pal·liar aquests problemes,
proposen de crear un observatori d’al·lèrgies a aliments
i al làtex i de reactivar el treball del Consell Assessor en
Al·lergologia i Immunologia, creant una secció on es
treballi específicament sobre les al·lèrgies alimentàries
i al làtex.

Actuació: tramesa als grups parlamentaris.

Resposta final: comunicació de l’acord als interessats.

39. Escrit de petició relatiu a un escrit adreçat al Sín-
dic de Greuges

Persona peticionària: Jordi Gallardo Codina

Registre d’entrada núm.: 10937

Data: 18.05.2007

Tram.: 125-00039/08

Procedència: Badalona (Barcelonès)

Matèria: altres escrits

Objecte: demana emparament per al seu fill menor
d’edat, del qual, segons la seva opinió, diverses institu-
cions públiques –tant administratives com judicials, es-
tatals i autonòmiques– vulneren els drets fonamentals.

Resum:

El peticionari demana que la Comissió doni empara al
menor Jordi Gallardo Gómez davant dels pretesos abu-
sos comesos tant per diversos òrgans de l’Administra-
ció de justícia com per diferents òrgans de l’Adminis-
tració. Per a fer-ho, adjunta la còpia de la sol·licitud
d’emparament feta al Síndic de Greuges.

Actuació: inadmissió.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

40. Escrit de petició relatiu a les indemnitzacions als
presoners del règim franquista

Persona peticionària: Association d’Anciens
Combattants et Victimes de la Guerre de la Republique
Espagnole (signa el secretari F. Fraile Millán)

Registre d’entrada núm.: 11674

Data: 12.06.2007

Tram.: 125-00040/08

Procedència: Perpinyà (fora de Catalunya)

Matèria: altres matèries

Objecte: queixa sobre la Llei referent a la indemnitza-
ció als presoners del règim franquista.

Resum:

Els peticionaris consideren que la Llei que disposa una
indemnització als presoners del règim franquista, com
que no estableix una indemnització per als catalans que
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malgrat ser presoners del règim franquista no residien
a Catalunya en aprovar-se la Llei, els considera catalans
de segona categoria. Es queixen d’aquesta regulació i
proclamen que continuen sentint-se catalans i que tam-
bé han sofert per defensar llur país i la República.

Actuació: Resolució 169/VIII del Parlament de Catalu-
nya, sobre la modificació del Decret 288/2000.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

41. Escrit de petició relatiu al teatre al carrer

Persona peticionària: Maria Paula Noviel, de
l’Asociación Española y Comunitaria de Estatuas
Vivientes y Teatro

Registre d’entrada núm.: 12051

Data: 22.06.2007

Tram.: 125-00041/08

Procedència: Madrid (fora de Catalunya)

Matèria: cultura

Objecte: fer conèixer les conclusions del Fòrum per a
la creació d’un projecte de llei nacional de protecció i
foment del teatre, les arts circenses i les activitats artís-
tiques a la via pública «a gorra».

Resum:

Els peticionaris manifesten la seva satisfacció per do-
nar a conèixer les conclusions del Fòrum celebrat a
Madrid, entre els mesos d’abril i maig de 2007, que
recullen la necessitat d’aprovar una llei de protecció i
foment del teatre, les arts circenses i les activitats artís-
tiques «a gorra».

També informen que aquestes conclusions han estat
presentades a les Corts Generals i que se’ls ha donat
una resposta positiva en el sentit d’incloure les seves
aportacions en el Projecte de llei del teatre a la via pú-
blica i les arts circenses. Demanen el suport del Parla-
ment de Catalunya a la seva iniciativa i que se’ls tingui
en compte en les sessions parlamentàries que abordin
la temàtica de cultura.

Actuació: tramesa als grups parlamentaris.

Resposta final: comunicació de l’acord a la interessada.

42. Escrit de petició relatiu a una instal·lació d’aire
condicionat

Persona peticionària: M. Dolores Serrano Corrales

Registre d’entrada núm.: 12169

Data: 26.06.2007

Tram.: 125-00042/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: infraestructures i transport

Objecte: fer els canvis normatius necessaris perquè
pugui conservar l’aparell d’aire condicionat al seu do-
micili.

Resum:

La gestoria que porta la finca on es troba el pis de la
peticionària ha denunciat a la seu del districte Pi i
Molist que aquesta es nega a retirar un aparell d’aire
condicionat posat a la façana. La peticionària al·lega
que per a la seva salut i la del seu marit és inexcusable
disposar d’aire condicionat i demana una pròrroga per
retirar l’aparell i un canvi de la normativa per poder
disposar de l’aparell. D’altra banda, exposen que hi ha
molts altres aparells com el seu a Barcelona i que no
se’ls fa retirar, amb la qual cosa es produeix un greuge
comparatiu.

Actuació: tramesa a l’Ajuntament de Barcelona amb
una sol·licitud d’informe.

Observacions:

La peticionària ha presentat una queixa davant del Sín-
dic de Greuges. Es va parlar amb el Síndic de Greuges
i se’ns va informar que estava en via de solucionar-se.

Resposta final: un cop estudiat l’informe elaborat per
l’Ajuntament de Barcelona, es fa avinent a la peticio-
nària que segueixi les recomanacions que li fan des de
l’Ajuntament.

43. Escrit de petició relatiu a l’impagament de pensi-
ons per aliments

Persona peticionària: Isabel Molins Casamitjana

Registre d’entrada núm.: 12316

Data: 27.06.2007

Tram.: 125-00043/08

Procedència: Sabadell (Vallès Occidental)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Objecte: solucionar la manca de percepció de la pensió
d’aliments per als menors, el progenitor dels quals és
insolvent perquè està a la presó com a conseqüència
d’una Sentència condemnatòria per maltractaments a
l’altre cònjuge.

Resum: La peticionària afirma que ha conviscut disset
anys amb un maltractador, al qual finalment va denun-
ciar. Es va arribar a una Sentència ferma condemnatò-
ria de set anys i sis mesos de presó i pèrdua de la pàtria
potestat de les dues filles menors. Així mateix, posa de
manifest que, atès que el pare de les nenes és insolvent
i compleix condemna, no pot reclamar la pensió d’ali-
ments, la qual no percep des del gener de 2002. La
peticionària denuncia aquesta situació i demana que es
creï un fons de garantia i es posin en marxa mecanis-
mes per a perseguir el progenitor dolós.

Actuació:

– Tramesa als grups parlamentaris.

– Tramesa al Departament d’Acció Social i Ciutadania.

Resposta final:

Comunicació de l’acord a la interessada. Així mateix,
se l’informa que la Llei de l’Estat 42/2006, del 28 de
desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a
l’any 2007 disposa la creació d’un fons de garantia
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d’aliments i que el Parlament de Catalunya està trami-
tant el Projecte de llei dels drets de les dones per a l’era-
dicació de la violència masclista.

44. Escrit de petició relatiu a un procés judicial

Persona peticionària: Pere Mia Camps

Registre d’entrada núm.: 12937

Data: 09.07.2007

Tram.: 125-00044/08

Procedència: Palol de Revardit (Pla de l’Estany)

Matèria: justícia

Objecte: queixa per l’actuació de l’Administració de
justícia.

Resum:

El peticionari va ser denunciat pel seu cunyat davant
l’Inspecció de Treball i, com a conseqüència d’això, es
van aixecar unes actes d’infracció i liquidació per falta de
cotitzacions a la Seguretat Social. Posteriorment, el Mi-
nisteri de Treball i Assumptes Socials va iniciar d’ofici
un procediment judicial en el qual, a parer del peticiona-
ri, s’han produït moltes irregularitats i s’ha vulnerat el
seu dret a la defensa i a la tutela judicial efectiva.

El Jutjat Social núm. 1 de Girona va resoldre per sen-
tència estimar la demanda. Contra aquesta resolució es
va interposar recurs de súplica davant el Tribunal Supe-
rior de Justícia de Catalunya (TSJC).

A més, també va presentar davant del TSJC un escrit en
el qual manifestava les novetats que amb relació al cas
s’havien produït des que es va dictar la Sentència. El
Tribunal no va admetre l’escrit i contra la resolució
d’inadmissió a tràmit es va presentar un recurs de sú-
plica, que també s’ha desestimat.

Actuació: inadmissió.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

45. Escrit de petició relatiu al desplegament de la Llei
10/1994, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra, pel que fa a la segona activitat

Persona peticionària: Àngel Gómez-Quintero Mora, de
l’Associació per la Integració Laboral - Mossos d’Es-
quadra amb Discapacitat (AILMED)

Registre d’entrada núm.: 12984

Data: 09.07.2007

Tram.: 125-00045/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: seguretat

Objecte: donar a conèixer la creació de l’Associació
per la Integració Laboral - Mossos d’Esquadra amb
Discapacitat.

Resum:

El peticionari manifesta que l’Associació per la Inte-
gració Laboral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitat

ha estat creada per mossos d’esquadra amb una incapa-
citat permanent i reclama l’aplicació de la Llei 10/1994
del Cos de Mossos d’Esquadra amb relació a la sego-
na activitat.

També manifesta que aquesta Associació ha tingut co-
neixement que el Parlament de Catalunya ha aprovat la
Moció 8/VIII, relativa als Mossos d’Esquadra, i l’apar-
tat c) que diu: «continuar la negociació iniciada per a
regular la segona activitat dels agents del Cos de Mos-
sos d’Esquadra i, fins que no se n’acordi la regulació
definitiva, aplicar mesures transitòries similars a les
d’altres cossos o forces de seguretat».

Així mateix, també reprodueix en l’escrit de petició
fragments de les intervencions dels diputats Srs. Bosch
Mestres, Sirera Bellés i Domingo Domingo i la dipu-
tada Sra. Ribera Garrijo.

Seguidament, i després d’afirmar que els membres del
Parlament semblen desconèixer que la segona activitat
en el Cos dels Mossos d’Esquadra ja es regula en la Llei
10/1994 (articles 61 a 64 i article 31.3), el peticionari
demana que el Parlament insti el Govern a aplicar la Llei
10/1994 i que desenvolupi la llei esmentada mitjançant
un decret de segona activitat, aplicant, mentre es nego-
cia aquest decret, el Decret 241/2001, del 12 de desem-
bre, que regula la segona activitat del Cos de Bombers en
tot allò que no s’estableix en la Llei 10/1994.

També demanen l’aplicació de la Llei general de la
Seguretat Social i tenir una entrevista urgent amb el
president de la Comissió de Peticions.

Actuació: tramesa al Departament d’Interior i Relaci-
ons Institucionals i Participació amb una sol·licitud
d’informe.

Resposta final: comunicació de l’acord als interessats.

46. Escrit de petició relatiu a l’expropiació d’una fin-
ca familiar

Persona peticionària: M. Teresa Riera Carné

Registre d’entrada núm.: 13129

Data: 12.07.2007

Tram.: 125-00046/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: justícia

Objecte: demanar suport en la lluita per a fer valer els
seus drets en el procediment d’expropiació forçosa de
la finca de la seva propietat.

Resum:

La peticionària, propietària juntament amb els seus fa-
miliars, hereus directes de Teresa Guillot i Viguer d’una
finca familiar, denuncia que el procediment d’expropi-
ació forçosa d’aquesta finca portada a terme per
l’Ajuntament de Barcelona i per l’empresa Espais Ca-
talunya Inversions Immobiliàries, SL, que actua com a
beneficiària, és inconstitucional, atès que, segons la
seva opinió, no es donen raons d’interès públic o inte-
rès social i que, a més, el valor de preu just acordat pel
Jurat d’Expropiació Forçosa no representa el valor de
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substitució del bé expropiat. És per això que demana
suport per a oposar-se a l’expropiació i demana que es
faci públic el seu cas.

Actuació: inadmissió.

Resposta final: comunicació de l’acord a la interessada.

47. Escrit de petició relatiu a la creació d’un emblema
nacional per al jurament del càrrec de president o pre-
sidenta i de conseller o consellera de la Generalitat

Persona peticionària: Joan Alseda

Registre d’entrada núm.: 14278

Data: 20.08.2007

Tram.: 125-00047/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries

Objecte: crear un emblema nacional per al jurament del
càrrec de president o presidenta i de conseller o conse-
llera.

Resum: el peticionari expressa la seva idea d’adoptar un
emblema o símbol que representi l’entitat de Catalunya
com a nació per tal que el president o presidenta de la
Generalitat i els seus consellers o conselleres puguin
prendre possessió de llurs càrrecs posant la mà sobre
aquest símbol.

Actuació: inadmissió.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

48. Escrit de petició relatiu a la situació laboral de
l’empresa Construcciones Mecánicas Marés, SA

Persona peticionària: José Agüera Flores

Registre d’entrada núm.: 14279

Data: 20.08.2007

Tram.: 125-00048/08

Procedència: Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental)

Matèria: treball

Objecte: demana la intervenció del Parlament en la si-
tuació laboral de l’empresa Construcciones Mecánicas
Marés, SA.

Resum:

El peticionari exposa que fa tres anys l’empresa on tre-
ballava, Gamegan, SA, va ser absorbida amb ajuts ofi-
cials per l’empresa Construciones Mecánicas Marés,
SA. Manifesta que, des de la data de l’absorció, els re-
tards en els pagaments són continus, Eclipsa ha donat
diverses subvencions i ajuts i s’ha segregat part del
patrimoni de Gamegan. La plantilla s’ha anat reduint
per esgotament perquè no pot atendre les necessitats
familiars a causa dels retards en els pagaments dels
salaris. Fins avui se’ls deu la paga de juny i l’extraor-
dinària. Davant la incertesa sobre el futur de l’empre-
sa, demanen que el Parlament intervingui i, si no és
viable, que tanquin.

Actuació: tramesa al Departament de Treball amb una
sol·licitud d’informe.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

49. Escrit de petició relatiu a la denegació d’un ajut
per a crear una empresa

Persona peticionària: Antonio Coronado Pérez

Registre d’entrada núm.: 14282

Data: 23.08.2007

Tram.: 125-00049/08

Procedència: Sant Joan Despí (Baix Llobregat)

Matèria: treball

Objecte: denunciar les campanyes de promoció per a la
formació d’empreses generadores de llocs de treball.

Resum: el peticionari, al qual s’ha denegat un ajut per-
què es considerava que el seu projecte no tenia viabi-
litat, denuncia les campanyes de promoció per a la for-
mació d’empreses generadores de llocs de treball
perquè, segons la seva opinió, són difícils d’entendre,
són enganyoses i falten a la veritat, i creu que poden ser
titllades de «campanyes de robatori tecnològic».

Actuació: tramesa al Departament de Treball amb una
sol·licitud d’informe.

Resposta final: es tramet una còpia de l’informe elabo-
rat pel Departament de Treball a l’interessat.

50. Escrit de petició relatiu a un conflicte en una co-
munitat de propietaris

Persona peticionària: Àngel Betbesé Riu

Data: 17.09.2007

Tram.: 125-00050/08

Procedència: Guardiola de Berguedà (Berguedà)

Matèria: altres matèries

Objecte:

El peticionari exposa la seva queixa amb relació a la
legislació sobre propietat horitzontal perquè entén que
aquesta normativa és insuficient per a garantir la pos-
sibilitat que un membre de la comunitat de veïns pugui
conèixer l’estat dels comptes de la comunitat. Sol·licita
que la llei sigui més concreta en aquest punt i garanteixi
aquest dret.

Consideracions:

La legislació sobre propietat horitzontal no disposa espe-
cíficament aquest dret, però sí que regula el règim gene-
ral d’aquest tipus de propietat de manera que responsa-
bilitza determinats càrrecs sobre els aspectes comptables.
Concretament, l’administrador de la propietat és el res-
ponsable d’aquesta qüestió i cal entendre que existeix el
principi implícit d’haver d’informar tots els membres de
la comunitat. D’altra banda, la Llei també estableix que
cada comunitat ha de tenir uns estatuts i un reglament de
règim interior, que poden ser instruments adequats per a
completar la regulació legal i precisar l’abast i la forma
d’exercir els drets dels veïns.
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Actuació: inadmissió.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

51. Escrit de petició relatiu a la normativa de segure-
tat de prevenció de les caigudes de llamps

Persona peticionària: Antoni Moyano (Carmel Partit
Blau)

Data: 25.09.2007

Tram.: 125-00051/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries

Objecte: el peticionari mostra la seva preocupació per
la protecció de les construccions contra la caiguda de
llamps i planteja la necessitat que s’aprovi una orde-
nança de seguretat i de control d’edificis amb relació a
aquesta qüestió.

Consideracions: tot i la preocupació mostrada en la
petició, des de fa temps existeix una normativa que re-
gula aquesta qüestió, amb independència que pugui ser
objecte de revisió i millora.

Actuació: trametre la petició al Departament de Medi
Ambient i Habitatge amb una sol·licitud d’informe.

Resposta final: el Departament de Medi Ambient i
Habitatge respon directament al peticionari i la Comis-
sió li comunica que ha conegut la resposta del Depar-
tament.

52. Escrit de petició relatiu a la compareixença d’una
entitat davant la Comissió de Benestar i Immigració

Persona peticionària: Antonio Moreno Soler, president
del Col·lectiu Papàs de l’Àlex

Data: 25.07.2007

Tram.: 125-00052/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Objecte: sol·liciten l’emparament del MHPPC per po-
der comparèixer davant la Comissió de Benestar i Im-
migració, després que aquesta compareixença sol·lici-
tada a través d’un grup parlamentari va ser rebutjada
per la Comissió.

Consideracions:

Aquesta petició va ser presentada davant el MHPPC, el
qual l’ha tramès a la Comissió de Peticions. Amb rela-
ció a aquest tema cal tenir en compte com a antecedents
el fet que l’interès dels peticionaris és el de ser escol-
tats específicament per la Comissió de Benestar i Immi-
gració, com expressen en la seva petició. Aquesta op-
ció va ser rebutjada per la Comissió.

També cal tenir en compte que la Comissió d’Estudi de
la Situació de les Persones amb Discapacitats té pen-
dent una sol·licitud de compareixença del col·lectiu,
presentada per un altre grup parlamentari.

Actuació:

– Tramesa als portaveus de la Comissió de Benestar i
Immigració.

– Tramesa als portaveus de la Comissió d’Estudi de la
Situació de les Persones amb Discapacitats.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

53. Escrit de petició relatiu a la divisió del patrimoni
familiar en cas de divorci

Persona peticionària: Francesc Cánevas Corbeto

Data: 26.10.2007

Tram.: 125-00053/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: justícia

Objecte:

El peticionari denuncia el tractament que el Codi civil
de Catalunya fa dels aspectes patrimonials en cas de
divorci i, especialment, el que determina l’article 41
sobre la compensació econòmica per raó de treball. En
aquest sentit, es queixa de l’aplicació d’aquesta norma
al seu cas personal considerant que és injusta, perquè
aquesta norma no existia en el moment en què va con-
treure matrimoni (1964).

Consideracions:

Es tracta d’una qüestió d’aplicació de la Llei que, en tot
cas, caldria resoldre o discutir en seu judicial. Tanma-
teix, es pot valorar la conveniència de traslladar la pe-
tició al Departament de Justícia.

Actuació: inadmissió.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

54. Escrit de petició relatiu als pisos turístics

Persona peticionària: Diana Oliva

Data: 20.11.2007

Tram.: 125-00054/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: habitatge

Objecte:

La petició exposa la problemàtica que presenten a Bar-
celona i a la resta de Catalunya els anomenats pisos
turístics. Segons es desprèn de l’escrit i segons l’opinió
de la peticionària, la proliferació d’aquests pisos provo-
ca una situació de malestar a les comunitats de veïns
corresponents, que pot afectar-ne la qualitat de vida.

Consideracions:

La petició denuncia una pràctica de lloguer d’habitat-
ges que ha anat creixent, que és susceptible de produir
repercussions sobre els veïns de les comunitats afecta-
des i que probablement no està regulada degudament.
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Actuació:

– Tramesa al Departament de Medi Ambient i Habitat-
ge amb una sol·licitud d’informe.

– Ajuntament de Barcelona amb una sol·licitud d’infor-
me.

Resposta final: se li tramet una còpia de l’informe ela-
borat per l’Ajuntament i se li comunica que la Comis-
sió ha tingut coneixement de la resposta que li ha enviat
el Departament de Medi Ambient i Habitatge.

55. Escrit de petició relatiu al dret d’empara

Persona peticionària: Josep Camps Esqueu

Data: 20.11.2007

Tram.: 125-00055/08

Procedència: Blanes (Selva)

Matèria: justícia

Objecte: la petició sol·licita que s’adopti una forma ju-
rídica que asseguri un dret «d’empara complet», en el
sentit que tots els pares tinguin l’obligació de donar als
seus fills «llit, roba i menjar» de forma permanent i il·-
limitada al llarg de la seva vida.

Consideracions:

Cal tenir en compte que la legislació vigent ja regula
l’anomenat dret d’aliments entre parents, en virtut del
qual els pares tenen l’obligació d’atendre les necessitats
bàsiques dels seus fills en la mesura que aquests no tin-
guin recursos propis per a assumir-les. Aquest dret
d’aliments també és recíproc.

Actuació: inadmissió.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

56. Escrit de petició relatiu a la consideració dels
alumnes amb dislèxia i trastorns específics d’aprenen-
tatge escolar com a alumnes amb necessitats especí-
fiques de suport educatiu

Persona peticionària: Neus Buisán Cabot, presidenta de
l’Associació Catalana de Dislèxia i Altres Dificultats
Específiques

Data: 14.11.2007

Tram.: 125-00056/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: educació

Objecte:

La petició exposa el problema que tenen els alumnes
dislèctics pel que fa a la vida escolar, considerant que
al nostre país no s’ha estat gaire sensible a la seva situ-
ació, la qual cosa fa que no s’hagi donat una atenció
suficient al trastorn de la dislèxia i que la Llei orgàni-
ca d’educació (LOE) no tracti adequadament aquest
supòsit pel que fa als requeriments educatius que se
n’haurien de desprendre. La petició concreta és que en
el futur desplegament que es faci a Catalunya de la Llei
orgànica d’educació s’inclogui explícitament l’alumnat

amb dislèxia i trastorns específics d’aprenentatge esco-
lar com a «alumnes amb necessitats específiques de
suport educatiu».

Consideracions: la petició té com a objecte concret que
la futura normativa educativa de Catalunya inclogui
explícitament el suport educatiu al col·lectiu esmentat.

Actuació:

– Tramesa al Departament d’Educació amb una sol·li-
citud d’informe.

– Tramesa als grups parlamentaris.

Resposta final: comunicació de l’acord a la interessada.

57. Escrit de petició relatiu a la consideració mèdica
de l’alopècia areata

Persona peticionària: Sònia Garcia, presidenta de l’As-
sociació de Suport als Afectats d’Alopècia Areata

Data: 20.11.2007

Tram.: 125-00057/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Objecte:

La petició posa en relleu la problemàtica assistencial
dels afectats d’alopècia areata, malaltia dermatològica
autoimmunitària. L’objecte principal de la petició és
que aquesta malaltia es consideri com a tal dintre de
l’àmbit de la dermatologia i rebi les prestacions de
l’Institut Català de la Salut com qualsevol altra malal-
tia, i també la subvenció dels tractaments farmacològics
i les ajudes per a l’adquisició de pròtesis capil·lars.

Consideracions: atès el seu contingut, es tractaria de
valorar si aquest tipus de trastorn té actualment la con-
sideració sanitària que mereix o bé si caldria reforçar
aquest reconeixement als efectes de les prestacions per
malaltia que cobreix l’Institut Català de la Salut.

Actuació: tramesa al Departament de Salut amb una
sol·licitud d’informe.

Resposta final: es tramet una còpia de l’informe elabo-
rat pel Departament de Salut als interessats.

58. Escrit de petició relatiu a una multa de trànsit i a
una plusvàlua de l’Ajuntament de Sant Fruitós de
Bages

Persona peticionària: Josep Sanfeliu Sarri

Data: 20.11.2007

Tram.: 125-00058/08

Procedència: Sant Fruitós de Bages (Bages)

Matèria: altres matèries

Objecte: l’escrit denuncia dues actuacions imputables a
l’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages i a l’organisme de
gestió tributària de la Diputació de Barcelona relatives a
una multa de trànsit i a la gestió de l’impost d’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
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Consideracions:

En ambdós casos, es tracta de dues qüestions que tenen
com a origen dos procediments administratius (sancio-
nador i de recaptació d’impostos), per la qual cosa l’es-
crit no es pot admetre com a petició d’acord amb el que
determina l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001 regula-
dora del dret de petició. Tot això sens perjudici del dret
de queixa que podria exercir l’afectat davant el Síndic
de Greuges si considerés que en aquest cas s’ha produït
la vulneració d’un dret com a conseqüència del funci-
onament de l’Administració.

Actuació: inadmissió.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

59. Escrit de petició relatiu a les mancances en els
serveis del barri del Poble-sec, de Barcelona

Persona peticionària: Àngel Puente i Muñoz

Data: 20.11.2007

Tram.: 125-00059/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: altres matèries

Objecte: l’escrit posa en relleu una sèrie de dèficits de
serveis dels veïns del barri del Poble-sec de Barcelona
i en demana la correcció.

Consideracions: els serveis presumptament deficitaris
fan referència a àmbits que són competència municipal.

Actuació: tramesa a l’Ajuntament de Barcelona perquè
en tingui coneixement.

Resposta final: comunicació de l’acord a l’interessat.

60. Escrit de petició relatiu a les pensions

Persona peticionària: Montserrat Bou Soler

Data: 20.11.2007

Tram.: 125-00060/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: sanitat, seguretat social i serveis socials

Objecte:

La petició planteja el que seria una situació de discri-
minació entre les pensions no contributives i les contri-
butives. Concretament, es posa en relleu que les contri-
butives s’han incrementat darrerament de manera que
en alguns casos, com succeeix en el cas de la peticio-
nària i el seu marit, poden arribar a ser més altes que el
que es pot rebre per pensió contributiva. Tenint en
compte que les contributives comporten unes obligaci-
ons prèvies de treball realitzat, aquesta situació es con-
sidera discriminatòria.

Consideracions: la petició exposa uns fets que podrien
ser objecte de debat i anàlisi si la situació denunciada
es correspon amb la realitat.

Actuació: tramesa al Departament d’Acció Social i
Ciutadania amb una sol·licitud d’informe.

Resposta final:

Es comunica a la interessada que la Comissió ha acor-
dat trametre la seva petició a la Comissió de Peticions
del Congrés dels Diputats. Tot i així, també se li fa avi-
nent que el greuge que plantejava no és real.

61. Escrit de petició relatiu a la contaminació acústi-
ca

Persona peticionària: Aurelio Solaz Raja

Data: 27.11.2007

Procedència: Montgat (Maresme)

Tram.: 125-00061/08

Matèria: seguretat

Objecte:

L’escrit té com a objecte denunciar un problema de
soroll, concretament el que es produeix «a les sales de
ball». L’escrit està acompanyat d’un altre document en
què es posen en relleu els possibles perjudicis per a la
salut que es poden produir en determinats espectacles
musicals pel soroll excessiu a què es veuen sotmesos
els assistents.

Consideracions: la petició formula en realitat una quei-
xa amb relació al nivell sonor a què es poden veure
sotmesos els assistents a sales de festa i espectacles.

Actuació: tramesa al Departament d’Interior, Relacions
Institucionals i Participació amb una sol·licitud d’informe.

Resposta final: es tramet una còpia de l’informe elabo-
rat pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals
i Participació a l’interessat.

62. Escrit de petició relatiu a una ordre d’allunyament

Persona peticionària: Setefiela Martín Guadalupe

Data: 04.12.2007

Tram.: 125-00062/08

Procedència: Barcelona (Barcelonès)

Matèria: justícia

Objecte:

L’escrit denuncia una situació d’incompliment d’una
ordre d’allunyament de l’exmarit de la peticionària, que
comporta un assetjament cap a ella i cap al seu fill.
Malgrat que exposa casos concrets en què s’ha produ-
ït aquest incompliment i l’existència de proves, es de-
nuncia que el Jutjat ha arxivat el cas. D’acord amb el
que es desprèn de l’escrit, sembla que els incompli-
ments continuen.

Consideracions: més que una petició es tracta d’una
queixa que afectaria el funcionament de l’Administra-
ció de justícia.

Actuació:

Quan el president del Parlament va rebre aquest escrit,
el va trametre també al Síndic de Greuges.
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– Tramesa a la fiscal en cap amb una sol·licitud d’infor-
me.

– Reiteració al Síndic de Greuges.

Resposta final: es tramet una còpia de l’informe elabo-
rat per la fiscal en cap del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya a la interessada.
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2. DADES ESTADÍSTIQUES

En el període comprès entre l’1 de desembre de 2006
(data en què es van constituir les comissions) i el 31 de
desembre de 2007 s’han presentat un total de 62 escrits
adreçats a la Comissió de Peticions.

La classificació dels escrits s’ha fet per temes, que han
estat els següents:

1. Cultura: 4 escrits

2. Educació: 3 escrits

3. Habitatge: 6 escrits

4. Infraestructures i transport: 4 escrits

5. Justícia: 13 escrits

6. Sanitat, seguretat social i serveis socials 7 escrits

7. Seguretat: 3 escrits

8. Treball: 3 escrits

9. Altres matèries: 9 escrits

10. Altres escrits: 10 escrits
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Les peticions han estat presentades per 39 homes, 9
dones i 14 entitats.

La procedència geogràfica de les persones que han tra-
mitat una petició ha estat la següent:

La Mesa ampliada amb els portaveus i la Comissió de
Peticions s’han reunit els dies següents:

Mesa ampliada de la CP 

Sessions Dies de reunió 

1 06.02.2007 

2 29.03.2007 

3 17.04.2007 

4 02.05.2007 

5 09.05.2007 

6 11.12.2007 
 

Comissió de Peticions 

Sessions Dies de reunió 

1 01.12.2006 

2 13.02.2007 

3 17.04.2007 

4 29.05.2007 

5 23.10.2007 

6 11.12.2007 
 

15%

23%

62%  
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3. EL MARC NORMATIU DEL DRET DE PETICIÓ

3.1. El dret de petició ha estat objecte d’algunes valo-
racions crítiques, derivades normalment del sentit que
aquest dret ha tingut en un context no democràtic. El
seu origen preconstitucional i l’absència consegüent
d’un marc polític i jurídic propi d’un estat de dret per-
metien atribuir al dret de petició uns efectes i un valor
que actualment hem de considerar superats.

El reconeixement dels drets i les llibertats fonamentals
i el principi de legalitat que comporta la submissió dels
poders públics a l’ordenament jurídic ja no permeten
considerar el dret de petició com un mecanisme normal
i ordinari de relació entre els ciutadans i l’Administra-
ció. Aquestes relacions es fonamenten avui a partir
d’un marc en el qual els poders públics han de respon-
dre a les exigències derivades dels drets subjectius i
dels interessos que els ciutadans tenen davant l’Admi-
nistració. I això comporta que aquestes relacions es
regeixin per un marc jurídic vinculant, situant el camp
de joc del dret de petició en un espai de decisió discre-
cional o graciable.

Ara bé, això no significa que el dret de petició hagi de
tenir la consideració d’un dret menor, ja que la seva fi-
nalitat varia notablement quan el situem dins els princi-
pis d’un estat democràtic i de dret. En aquest context, la
doctrina i la jurisprudència posen en relleu el seu valor
com a dret de participació ciutadana que complementa el
sistema ordinari de relacions vinculants entre els ciuta-
dans i l’Administració. Més enllà de les relacions que
comporten drets i obligacions jurídiques, el dret de pe-
tició ocupa un espai que permet als particulars exercir
iniciatives que, si bé no comporten al poder públic l’obli-
gació d’acceptar-les, sí que comporten l’obligació d’exa-
minar-les i de donar-los resposta. El dret de petició es
presenta així com un dret d’iniciativa i participació que
genera també unes obligacions al poder públic destina-
tari, encara que aquestes no siguin equiparables a les que
es produeixen quan el particular al·lega un dret subjectiu
garantit per l’ordenament jurídic.

Aquesta nova dimensió del dret de petició en justifica
el reconeixement constitucional i estatutari i n’ha sig-
nificat també la incorporació explícita en el marc par-
lamentari català mitjançant la creació i la regulació de
la Comissió de Peticions per l’article 60 del nou Regla-
ment del Parlament.

Un dels aspectes clau que afecta el dret de petició és la
seva pròpia delimitació conceptual, per tal de diferen-
ciar-la d’altres iniciatives que els ciutadans poden em-
prendre davant els poders públics.

La doctrina ha tractat a bastament aquesta qüestió i
coincideix substancialment a atribuir al dret de petició
un valor clarament diferenciat de l’exercici d’altres ini-
ciatives que es fonamenten en l’exercici de drets o en
la defensa d’interessos legítims tutelats per l’ordena-
ment jurídic. En aquest sentit, s’ha diferenciat entre el
dret de petició i les actuacions que comporten l’exercici
d’accions judicials o de procediments administratius,
els recursos o les reclamacions, les denúncies i la ini-
ciativa legislativa popular.

D’aquest manera, el dret de petició es distingeix d’al-
tres iniciatives en el fet que l’exercici d’aquest no in-
clou una pretensió derivada d’un dret reconegut per
l’ordenament ni implica, per tant, una exigència vincu-
lant per a les seves persones destinatàries, sinó que ac-
tua com un dret d’iniciativa en un àmbit en què el po-
der públic té la possibilitat de decidir mitjançant l’ús de
la seva discrecionalitat política.

Els principis identificatius del dret de petició que s’aca-
ben d’exposar els assumeix la Llei orgànica 4/2001
reguladora del dret de petició, segons la qual no es po-
den considerar com a objecte del dret de petició les
sol·licituds, les queixes o els suggeriments que tenen
establert per l’ordenament jurídic un procediment espe-
cífic (article 3.2), la qual cosa comporta la inadmissió
de les peticions la resolució de les quals ha de ser ob-
jecte d’un procediment administratiu o d’un procés ju-
dicial (article 8). I també quan precisa que la petició
s’ha d’atendre només quan a criteri del poder públic
s’estima fonamentada, sens perjudici de l’obligació de
contestar, que en tot cas s’ha de complir.

3.2. La regulació del dret de petició en la Llei orgàni-
ca 4/2001 li reconeix un camp d’actuació molt ampli,
ja que el seu exercici es pot dur a terme amb relació als
diversos poders públics, entre aquests, els de naturale-
sa parlamentària.

En aquest sentit, cal tenir present que l’article 60 del
Reglament del Parlament disposa l’existència de la
Comissió de Peticions i n’estableix el règim d’actuació.
Una de les característiques principals és el ventall d’op-
cions de resposta que es donen a la Comissió, cosa que
permet una gran adaptabilitat a les diverses qüestions
plantejades en l’exercici del dret de petició.

Un altre aspecte que cal destacar és el reconeixement
que fa la Llei orgànica reguladora del dret de petició de
l’autonomia normativa dels parlaments per a establir el
procediment d’actuació. Aquest reconeixement és obli-
gat d’acord amb el principi d’autonomia organitzativa
i de funcionament que tenen els parlaments i que els
permet establir les seves pròpies normes internes. Per
aquesta raó, la Comissió de Peticions va considerar
prioritari elaborar durant l’any 2007 unes normes inter-
nes de funcionament per facilitar la tramitació de les
peticions en seu parlamentària, normes que posterior-
ment va aprovar la Mesa del Parlament el 12 de març
de 2008.

4. VALORACIÓ DE L’ACTUACIÓ I DE LES DECISIONS MÉS

SIGNIFICATIVES DE LA COMISSIÓ

4.1. L’experiència derivada de l’actuació de la Comis-
sió de Peticions durant l’any 2007 és la que es corres-
pon amb el funcionament d’un òrgan nou dins el siste-
ma organitzatiu parlamentari, atès que el Parlament no
ha disposat d’aquesta Comissió fins que no la va esta-
blir el nou Reglament i es va constituir l’1 de desembre
de 2006.

Per tant, el primer que cal constatar és que parlem d’un
òrgan molt jove i sense cap antecedent en la vida par-
lamentària catalana. Aquest fet ha tingut, sens dubte,
una repercussió important sobre l’activitat de la Comis-
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sió durant l’any 2007, pel rodatge necessari que ha
hagut de fer i probablement també per les expectatives
que s’han pogut posar en el seu funcionament i la seva
presa de decisions.

Durant aquest període d’aprenentatge que ha suposat
l’any 2007, la Comissió ha hagut de fer front al repte de
la seva articulació interna i l’establiment de protocols
de funcionament i criteris d’anàlisi de les peticions i
també ha hagut de definir el seu capteniment davant les
formes d’expressió del dret de petició que no presenten
un perfil homogeni. Tot i així, ha hagut de decidir so-
bre un total de seixanta-dues qüestions, que és una xi-
fra relativament alta per tractar-se del primer any de
funcionament.

4.2. Pel que fa a les peticions tractades, cal insistir en
el caràcter heterogeni dels escrits: en primer lloc, per la
diversitat de matèries considerades, com ho posen en
relleu els quadres estadístics inclosos en aquesta me-
mòria, i, en segon lloc, per la finalitat també diversa que
tenien les peticions presentades.

Amb relació a aquesta darrera qüestió, una dada espe-
cialment interessant que cal destacar és que el perfil del
dret de petició no és sempre conegut pels ciutadans. Un
nombre important de peticions ha plantejat problemes
que són propis de l’exercici de drets o de conflictes que
s’han suscitat o resolt en procediments judicials o ad-
ministratius. I aquests casos no es poden tractar com a
peticions, d’acord amb el que abans s’ha assenyalat,
perquè tenen la seva pròpia via de decisió (judicial o
administrativa). Tot i així, la Comissió ha abordat
aquests casos amb un criteri molt flexible, informant
sempre les persones interessades de la situació o tras-
lladant-los a l’Administració de la Generalitat que hi ha
resultat implicada.

També en aquests casos la Comissió ha fet un esforç
per destriar el problema concret d’altres circumstànci-
es, com pot ser, singularment, la valoració de la idone-
ïtat de la norma que ha servit de referent per a decidir
la qüestió. Atès que la funció principal que té el Parla-
ment és la legislativa, la Comissió ha considerat que
una de les seves línies bàsiques de capteniment ha de
ser la valoració i la reconsideració, quan escaigui, del
marc normatiu quan es constati que la seva aplicació no
ofereix sempre els resultats més justos i equilibrats.

Aquesta mateixa consideració s’ha aplicat també en
aquells casos en què s’ha constatat que l’actuació de
l’Administració és perfectible o no dóna prou cobertura
a interessos legítims. En aquest sentit, d’acord amb les
funcions que pertoquen al Parlament, la Comissió ha
entès que, tot i el respecte que s’ha de tenir per l’exer-
cici de les potestats administratives per mitjà dels pro-
cediments corresponents, la funció parlamentària de
control i impuls del Govern li permet, en ocasió de l’es-
tudi d’una petició, posar en relleu la necessitat o con-
veniència de millorar el marc normatiu que determina
l’exercici d’aquestes potestats administratives.

Com a exemples d’aquestes dues formes de resolució
de les peticions, caldria destacar de manera especial la
petició relativa a un procediment d’incapacitació (tram.
125-00016/08), que va donar origen a una iniciativa
legislativa del Parlament davant les Corts Generals per

a la modificació de l’article 759 de la Llei d’enjudici-
ament civil, amb relació al reconeixement judicial i
pericial en els processos d’incapacitació, i la petició
relativa a les indemnitzacions als presoners del règim
franquista (tram. 125-00040/08), que va donar lloc a
l’adopció de la Resolució 169/VIII del Parlament de
Catalunya, sobre la modificació del Decret 288/2000,
en què s’insta el Govern a modificar aquest Decret.

4.3. Un altre aspecte important que s’ha de destacar de
l’activitat de la Comissió és la flexibilitat que li dóna l’ar-
ticle 60 del Reglament del Parlament a l’hora de valorar
i decidir quina resposta ha de donar a cada petició.
Aquest precepte permet diverses formes d’actuació que
van des de l’adopció de resolucions o recomanacions a
la tramesa de la petició als grups parlamentaris, al Go-
vern o al Síndic de Greuges, segons la naturalesa del
tema plantejat. Tot això amb la possibilitat, també utilit-
zada per la Comissió en alguna ocasió, de demanar la
compareixença de les persones interessades.

En aquest primer any de funcionament, la Comissió
valora de forma molt positiva aquest format obert d’ac-
tuació que li permet el Reglament del Parlament, ja que
s’ha revelat com un instrument prou flexible com per a
donar la solució més adient i adaptada al problema
plantejat.

En tot cas, de l’experiència de funcionament que ha tin-
gut la Comissió en aquesta primera etapa, se n’han
pogut extreure algunes conclusions importants de cara
a perfilar els criteris d’actuació en el futur, sobretot
quan la Comissió ja disposa, des del mes de març
d’aquest any, d’unes normes internes de funcionament
que completen les precisions del Reglament del Parla-
ment i determina de manera més objectiva el protocol
d’actuació que s’ha de seguir segons els casos.

5. PERSPECTIVES DE FUTUR A PARTIR DE L’EXPERIÈNCIA DE

FUNCIONAMENT DE LA COMISSIÓ

5.1. Tot i que el període de funcionament de la Comis-
sió és encara molt breu, la naturalesa dels temes tractats
i les diferents vies de solució que es poden adoptar
permeten albirar alguns aspectes clau sobre la base dels
quals la Comissió ha de continuar definint el seu perfil
com a òrgan parlamentari.

En aquest sentit, la Comissió constata que el dret de
petició no es pot considerar com un dret menor o resi-
dual, sinó que pot adquirir una rellevància molt gran
quan persegueix un objectiu que no és estrictament
particular, sinó d’interès general o generalitzable. Vist
des d’aquesta perspectiva, el dret de petició pot
constituir un mecanisme formidable de participació
ciutadana, susceptible de provocar noves reformes le-
gals o de modificar hàbits administratius manifesta-
ment millorables.

Aquest ha de ser el significat modern del dret de peti-
ció i no hi ha dubte que el Parlament té la posició ins-
titucional idònia per a valorar i decidir sobre les petici-
ons que poden plantejar aquestes iniciatives com a
propostes d’abast general o que permeten la seva gene-
ralització a partir d’una experiència concreta.
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Aquesta forma de considerar el dret de petició hauria de
tenir també la seva traducció en un sistema de funcio-
nament que, d’una banda, garantís la màxima publici-
tat i transparència de l’actuació de la Comissió i que, de
l’altra, es constituís com un referent d’autoritat moral
respecte dels òrgans del Parlament amb capacitat deci-
sòria i del Govern.

Pel que fa al primer aspecte, la Comissió considera
necessari potenciar en el futur:

– El caràcter obert al públic i als mitjans de comunica-
ció de les seves sessions.

– La compareixença de les persones peticionàries da-
vant la Comissió en els casos més rellevants.

– La compareixença d’experts.

– La compareixença de membres del Govern i d’altres
autoritats, quan sigui necessari, per a valorar el contin-
gut de les peticions i/o l’enfocament que s’ha de donar.

– La urgència d’institucionalitzar un sistema de petici-
ons electròniques que faci possible una tramitació àgil
i transparent de les peticions i que possibiliti també,
entre altres avantatges, donar una difusió col·lectiva a
peticions inicialment particulars. La Comissió conside-
ra així de màxima prioritat la possibilitat de tramitar les
peticions per Internet.

En aquesta línia de consideració del dret de petició com
a mecanisme participatiu, la Comissió entén que s’ofe-
reix al Parlament una oportunitat immillorable per a
aproximar-lo més als ciutadans, de manera que aquests
no el percebin com una institució distant, sinó que tin-
guin consciència que, a partir de l’exercici del dret de
petició, ells també poden ser promotors d’iniciatives
transcendents i d’interès per a la societat.

La importància d’aquesta qüestió justifica també que el
Parlament promogui, com està previst de fer, una cam-
panya divulgadora sobre l’existència de la Comissió de
Peticions, que expliqui quines són les seves funcions i
quan i com els ciutadans s’hi poden adreçar.

5.2. Una altra reflexió que fa la Comissió a partir de la
seva experiència de funcionament afecta directament la
seva relació amb els ciutadans. A diferència dels altres
òrgans parlamentaris, la Comissió de Peticions actua a
partir d’iniciatives que li plantegen els ciutadans, que
originen l’obertura i la tramitació d’expedients perso-
nalitzats, amb la consegüent càrrega administrativa que
origina l’obligació d’incoar, tramitar i resoldre proce-
diments que són semblants a una actuació administra-
tiva. Cal recordar que les peticions s’han d’atendre dins
un termini relativament breu (tres mesos) i que s’han de
seguir uns tràmits de comunicació i notificació amb els
interessats.

Òbviament, el volum relativament important de petici-
ons valorades i el seu probable increment futur ha de
tenir una resposta adequada pel que fa als mitjans dis-
ponibles per a dur a terme aquestes tasques de gestió,
ja que, altrament, podria quedar seriosament afectada la
capacitat de la Comissió de tramitar i resoldre les peti-
cions amb garanties d’encert. Aquest és, doncs, un as-
pecte que cal tenir present en tot moment i que hauria
de comportar la disponibilitat dels recursos personals
de suport dels serveis del Parlament per a poder fer
front a les futures responsabilitats de la Comissió.

Palau del Parlament, 1 de juliol de 2008

El secretari El president de la Comissió
Josep Maria Freixanet i Mayans Antoni Comín Oliveres
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PUNT 9 | DESIGNACIÓ

Proposta de designació de quatre
membres de la Junta de Govern del
Memorial Democràtic (article 6.2.b de la
Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memo-
rial Democràtic)

Tram. 284-00010/08

Propostes de candidats
Reg. 30686 / Admissió a tràmit: 15.07.2008

PROPOSTA DE CANDIDATS PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ,
PEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS

PEL CANVI, PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA

REPUBLICANA DE CATALUNYA I PEL GRUP

PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA

VERDS – ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 30686)

– Josep Maria Solé i Sabaté

– Joan B. Culla i Clarà

– Montserrat Duch i Plana

– Albert Balcells i Gonzalez

PUNT 10 | DESIGNACIÓ

Procediment per a elegir sis membres
de la Junta de Govern del Memorial
Democràtic (article 6.2.c de la Llei 13/
2007, del 31 d’octubre, del Memorial De-
mocràtic)

Tram. 284-00021/08

Propostes de candidats
Reg. 30655, 30677, 30680, 30681, 30724 i 30736
/ Admissió a tràmit: 15.07.2008

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ (REG. 30736)

– Hilari Ernest Raguer i Suñer

PROPOSTA DE CANDIDATS PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS

PEL CANVI (REG. 30677)

– Josep Lluís Martín Ramos

PROPOSTA DE CANDIDATS PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA (REG. 30655)

– Enric Pujol i Casademont

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR

DE CATALUNYA (REG. 30724)

– Mònica Querol i Querol

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI D’INICIATIVA PER CATALUNYA

VERDS - ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 30680)

– Andreu Mayayo i Artal

PROPOSTA DE CANDIDAT PRESENTADA PEL

GRUP MIXT (REG. 30681)

– Juan Carlos Losada Malvarez
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PUNT 11 | DESIGNACIÓ

Proposta de designació de nou mem-
bres de la Junta de Govern de l’Institut
Català Internacional per la Pau

Tram. 284-00011/08

Propostes de candidats
Reg. 30662 / Admissió a tràmit: 15.07.2008

PROPOSTA DE CANDIDATS PRESENTADA PEL GRUP

PARLAMENTARI SOCIALISTES - CIUTADANS PEL CANVI,
 PEL GRUP PARLAMENTARI D’ESQUERRA REPUBLICANA

DE CATALUNYA I PEL GRUP PARLAMENTARI

D’INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS - ESQUERRA

UNIDA I ALTERNATIVA (REG. 30662)

– Tica Font i Gregori

– Arcadi Oliveres Boadella

– Rafael Grasa i Hernàndez

– Anna Bastida i Navarro

– Josep-Maria Terricabras Nogueras

– Vicenç Fisas Armengol

– Antoni Pigrau Solé

– Mònica Sabata i Fernandez

– Àngels Mataró Pau
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PUNT 21 | SUBSTANCIACIÓ

Relació de preguntes a respondre oral-
ment en el Ple

Seran substanciades el dia 16 de juliol de
2008, a les 16.00 h

PREGUNTES AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT

1. Pregunta al president de la Generalitat a respondre
oralment en el Ple sobre la situació política actual.
Tram. 317-00180/08. Albert Rivera Díaz, del Grup
Mixt. Substanciació.

2. Pregunta al president de la Generalitat a respondre
oralment en el Ple sobre la situació política actual.
Tram. 317-00184/08. Jordi Miralles i Conte, del Grup
Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquer-
ra Unida i Alternativa. Substanciació.

3. Pregunta al president de la Generalitat a respondre
oralment en el Ple sobre la situació política actual. Tram.
317-00181/08. Daniel Sirera i Bellés, del Grup Parla-
mentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

4. Pregunta al president de la Generalitat a respondre
oralment en el Ple sobre els darrers esdeveniments po-
lítics. Tram. 317-00182/08. Anna Simó i Castelló, del
Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalu-
nya. Substanciació.

5. Pregunta al president de la Generalitat a respondre
oralment en el Ple sobre la situació política actual.
Tram. 317-00183/08. Miquel Iceta i Llorens, del Grup
Parlamentari Socialistes - Ciutadans pel Canvi. Subs-
tanciació.

6. Pregunta al president de la Generalitat a respondre oral-
ment en el Ple sobre els darrers esdeveniments polítics.
Tram. 317-00185/08. Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup
Parlamentari de Convergència i Unió. Substanciació.

PREGUNTES AL GOVERN

7. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple
sobre la situació dels professionals de l’àmbit de la sa-
lut. Tram. 310-00233/08. M. Belén Pajares i Ribas, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Substanciació.

8. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple
sobre la col·laboració entre la Generalitat de Catalunya
i la Generalitat Valenciana a les comarques del Mont-
sià i del Maestrat. Tram. 310-00236/08. Miquel Iceta i
Llorens, del Grup Parlamentari Socialistes - Ciutadans
pel Canvi. Substanciació.

9. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple
sobre la coordinació entre els cossos de policia amb re-
lació als darrers esdeveniments. Tram. 310-00238/08.
Oriol Pujol i Ferrusola, del Grup Parlamentari de Con-
vergència i Unió. Substanciació.

10. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple
sobre els relleus directius al capdavant de l’àmbit
consorcial de projecció exterior del qual forma part la
Generalitat. Tram. 310-00239/08. Oriol Pujol i Ferru-
sola, del Grup Parlamentari de Convergència i Unió.
Substanciació.

11. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple
sobre la connexió de Guissona i el seu entorn amb l’eix
Transversal. Tram. 310-00235/08. Anna Simó i Caste-
lló, del Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Substanciació.

12. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple
sobre els resultats de les balances fiscals. Tram. 310-
00234/08. Albert Rivera Díaz, del Grup Mixt. Substan-
ciació.

13. Pregunta al Govern a respondre oralment en el Ple
sobre el paper de les entitats financeres amb relació al
finançament dels habitatges de protecció oficial. Tram.
310-00237/08. Dolors Clavell i Nadal, del Grup Parla-
mentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa. Substanciació.
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