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Sessió 5 de la CP
La sessió de la Comissió de Peticions (CP) s’obre a la una del migdia i cinc minuts. Presideix Santi Rodríguez i Serra, acompanyat del vicepresident, Javier Rivas Escamilla, i de
la secretària en funcions, Eva Baró Ramos. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.
Hi són presents els diputats Francisco Javier Domínguez Serrano i Alfonso Sánchez
Fisac, pel G. P. de Ciutadans; Saloua Laouaji i Faridi, Jordi Munell i Garcia, Josep Riera i
Font i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jenn Díaz Ruiz, Francesc Viaplana i Manresa i Ruben Wagensberg Ramon, pel G. P. Republicà; Beatriz Silva Gallardo i
Assumpta Escarp Gibert, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Yolanda López Fernández, pel G. P. de Catalunya en Comú Podem.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Tramitació de peticions en curs.
1.1. Escrit relatiu a la prohibició gradual del gas butà i d’altres gasos perillosos (tram.
126-00076/11).
2. Tramitació de noves peticions.
2.1. Escrit relatiu a la possibilitat que els ciutadans puguin intervenir en una sessió plenària del Parlament (tram. 125-00001/12).
2.2. Escrit relatiu al reconeixement i la reparació de les víctimes de les desaparicions
infantils forçades a l’Estat espanyol (tram. 125-00002/12).
2.3. Escrit relatiu a la regulació de l’ús dels telèfons mòbils en les sessions plenàries
(tram. 126-00003/12).
2.4. Escrit relatiu a la modificació del Decret 241/2001, pel qual es regula la situació de
segona activitat del personal al servei del Cos de Bombers de la Generalitat (tram. 12600004/12).
2.5. Escrit relatiu a la modificació de la Llei 15/1984, del joc (tram. 126-00005/12).
2.6. Escrit relatiu a l’aprovació d’una llei electoral catalana (tram. 126-00006/12).

El president

Molt bé, bon dia. Comencem aquesta sessió de la Comissió de Peticions.
En primer lloc, si hi han substitucions en els grups, si ens les fan avinents...
Alfonso Sánchez Fisac

Sí, president. El diputat Sergio Sanz, el substitueixo jo, com a portaveu, en aquesta comissió, Alfonso Sánchez.
Beatriz Silva Gallardo

Sí, la diputada Assumpta Escarp sustituye a la diputada Rosa Maria Ibarra.
Francesc Viaplana i Manresa

I, nosaltres, la diputada Eva Baró substitueix la diputada Rut Ribas.
Anna Tarrés i Campà

Excusem l’assistència de la diputada Mònica Sales, per motius personals.
El president

Molt bé. Gràcies.
Francesc Viaplana i Manresa

Perdó. Perdona, president. També excusem la diputada Mònica Palacín, que no
ha pogut venir per motius personals.
El president

Molt bé. Doncs, a efectes d’acta, també diem que la senyora Eva Baró fa de secretària, en substitució de la diputada Rut Ribas.
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Escrit relatiu a la prohibició gradual del gas butà i d’altres gasos
perillosos
126-00076/11

Molt bé. Doncs, comencem amb l’ordre del dia. L’apartat 1, tràmits de peticions
que estan en curs. I el primer punt és l’escrit relatiu a la prohibició gradual del gas
butà i d’altres gasos perillosos. Farà la proposta el Grup d’Esquerra Republicana, i
la farà el senyor...? (Veus de fons.) Wagensberg.
Ruben Wagensberg Ramon

Sí, el remitent de l’escrit proposa la prohibició gradual de l’ús del gas butà i d’altres gasos perillosos. En aquest sentit, proposa establir un calendari per substituir
progressivament l’ús de les bombones de butà i altres gasos per energies menys contaminants i no exclusives.
Així mateix, insta a deixar d’instal·lar gas de ciutat i, a llarg termini, canviar les
instal·lacions d’aquesta font d’energia per altres fonts alternatives ja existents, com
l’electricitat i la calefacció amb pèl·let, que és un combustible cent per cent renovable
i que es fabrica a partir dels residus vegetals.
I les consideracions jurídiques. La Unió Europea ha fixat per 2020 l’objectiu
d’obtenir el vint per cent d’energia a partir de fonts renovables, com les energies
eòliques, solar, hidroelèctrica, mareomotriu, geotèrmica, la biomassa i els biocombustibles.
En aquest sentit, a escala europea, s’han adoptat diverses mesures legislatives
per fomentar aquest tipus d’energies. El marc normatiu vigent l’integren la Directiva
2009/28/CE, del 23 d’abril, relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts
renovables, que modifica les directives 2001/77/CE i 2003/30/CE; el Reial decret
1597/2011, del 4 de novembre, per la qual es regulen els criteris de sostenibilitat de
biocarbonats i biolíquids; el sistema nacional de verificació de la sostenibilitat i el
doble valor d’alguns biocarbonats, a efectes del seu còmput. El Reial decret... (Veus
de fons.) Potser no fa falta que..., sí, que acabi de llegir-ho tot, perquè és... No?
El president

Sí. Sí que convé, com a mínim, donar l’explicació de la petició i de la resolució
que li acabem donant.
Ruben Wagensberg Ramon

D’acord. En vistes del que s’ha exposat, una vegada examinada la petició i fetes
les consideracions jurídiques pertinents, la Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 69.3.b del Reglament del Parlament, acorda de transmetre la petició i els altres
documents que conformen els antecedents als grups parlamentaris, perquè en prenguin coneixement i, si ho creuen convenient, entenguin les iniciatives parlamentàries pertinents, i que es traslladi aquest acord al peticionari.
Així mateix, acorda, de conformitat amb l’article 69.3.c, que es trameti la petició al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que, si escau, s’adoptin les
mesures d’aplicació i execució de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic,
relacionades amb l’objecte de la petició.
Amb aquesta actuació es clou la tramitació de l’expedient.
El president

Gràcies, diputat. Si no hi han intervencions, podem aprovar per assentiment la
proposta? (Pausa.)
Gràcies.
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Escrit relatiu a la possibilitat que els ciutadans puguin intervenir en una
sessió plenària del Parlament
125-00001/12

Doncs, passaríem al següent punt de l’ordre del dia, en el capítol ja de tramitació
de noves peticions. I començaríem per l’escrit relatiu a la possibilitat que els ciutadans puguin intervenir en una sessió plenària del Parlament. Pel Grup d’Esquerra
Republicana, el diputat Viaplana té la paraula.
Francesc Viaplana i Manresa

Moltes gràcies, president. En aquesta petició, el remitent de l’escrit demana poder parlar en el Ple del Parlament sobre el tema del procés, però des de la perspectiva d’un ciutadà. Així mateix, sol·licita que es reguli, dins l’activitat parlamentària,
el dret del ciutadà a parlar davant dels diputats periòdicament.
La proposta d’actuació que la Mesa Ampliada fa a la comissió és la següent;
admetre a tràmit la petició i elevar a la comissió la proposta d’acord següent: «Una
vegada examinada la petició, els antecedents que consten en aquest expedient, la
Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 69.3.b del Reglament del Parlament,
acorda de trametre la petició als grups parlamentaris de la cambra, per tal que, si
ho estimen convenient, emprenguin les iniciatives parlamentàries pertinents en el
marc d’una futura reforma del Reglament. Així mateix, s’acorda de traslladar aquest
acord al peticionari.»
Amb aquesta actuació es clou la tramitació de l’expedient.
El president

Gràcies, diputat. Si no hi ha intervencions, podem adoptar la proposta per assentiment? (Pausa.)
Gràcies.

Escrit relatiu al reconeixement i la reparació de les víctimes de les
desaparicions infantils forçades a l’Estat espanyol
125-00002/12

Passaríem al següent punt, que és l’escrit relatiu al reconeixement i la reparació de
les víctimes de les desaparicions infantils forçades a l’Estat espanyol. El Grup de...,
no sé qui. (Veus de fons.) D’Esquerra, eh? El diputat Viaplana.
Francesc Viaplana i Manresa

Gràcies, president. Doncs, en aquesta petició, els remitents de l’escrit són representants de l’entitat S.O.S. Bebés Robados, amb seu a diverses comunitats autònomes, que formen part de la Plataforma Foro Internacional de Víctimas por Desapariciones Forzadas Infantiles «Te estamos buscando».
Aquesta plataforma, amb representació a diversos països, té com a objectiu la
defensa dels drets de les persones afectades per la trama dels nadons robats a tot el
territori de l’Estat espanyol, com a conseqüència de pràctiques que van començar
durant el franquisme i que, d’alguna manera, s’han perllongat en el temps.
Consideren indispensable i urgent que s’aprovi una llei que reguli tots els drets
sobre la justícia, la reparació, la veritat i l’establiment de garanties de no repetició,
que empari totes les víctimes afectades per les desaparicions forçades infantils.
La proposta d’actuació de la Mesa Ampliada és la següent; primer, admetre a tràmit la petició i elevar la proposta d’acord següent: «Una vegada examinats la petició
i els altres antecedents que consten en aquest expedient, la Comissió de Peticions,
d’acord amb l’article 69.3.b del Reglament del Parlament, acorda de trametre la petició als grups parlamentaris, per tal que, en el marc de l’article 176.1 del Reglament

Sessió 5 de la CP

5

DSPC-C 222
26 de març de 2019

del Parlament, si ho estimen convenient, emprenguin les iniciatives parlamentàries
corresponents. Així mateix, s’acorda de traslladar aquest acord al peticionari.»
I, amb aquesta actuació, es clou la tramitació de l’expedient.
El president

Gràcies, diputat. Si no hi han intervencions, podem aprovar-ho per assentiment?
(Pausa.)
Gràcies.

Escrit relatiu a la regulació de l’ús dels telèfons mòbils en les sessions
plenàries
126-00003/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia. Escrit relatiu a la regulació de l’ús
dels telèfons mòbils en les sessions plenàries. Defensa, pel Grup del PSC, la diputada Silva...
Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. Sí, la petición era una petición hacía relación al uso, por parte de los diputados y diputadas, de los teléfonos móviles en el hemiciclo, porque el
peticionario consideraba que se hacía un uso incorrecto, que no prestamos atención
a lo que se está debatiendo.
La propuesta es admitir a trámite la petición y trasladarla a los grupos parlamentarios para que, si lo estiman conveniente, se considere esto dentro de la reforma del
Reglamento del diputado. (Veus de fons.) Sí. Esta era la propuesta. ¿La leo? (Veus
de fons.) Sí, vale.
«Una vez examinada la petición y los antecedentes que constan en el expediente, la Comisión de Peticiones, de acuerdo con el artículo 69.3.b del Reglamento del
Parlament, acuerda tramitar la petición a los grupos parlamentarios para que, si lo
estiman conveniente, emprendan las iniciativas parlamentarias pertinentes, en el
marco de una futura reforma del Reglamento.»
El president

Gracias, diputada. Si no hi han intervencions, podem aprovar per assentiment la
proposta? (Pausa.)
Gràcies.

Escrit relatiu a la modificació del Decret 241/2001, pel qual es regula la
situació de segona activitat del personal al servei del Cos de Bombers
de la Generalitat
126-00004/12

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, que és l’escrit relatiu a la modificació del Decret 241/2001, pel qual es regula la situació de segona activitat del personal al servei del Cos de Bombers de la Generalitat. Pel Grup del PSC, ho defensarà
la diputada Silva.
Beatriz Silva Gallardo

Sí, la petición tenía que ver..., creo que no era la primera vez que se hacía. Lo que
pedía era que se modificara el decreto para poder regular la situación de una segunda actividad del personal del servicio del Cuerpo de Bomberos.
Se valoró que no había margen para hacer una actuación, porque ya estaba suficientemente regulada la situación de qué pasa con los bomberos cuando pasan a una
segunda actividad. O sea, que el proceso era correcto.
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Por lo cual, la propuesta es... Perdón. Que se admite a trámite y se acuerda que se
dé por cerrada la tramitación y que se comunique al peticionario. ¿Correcto?
El president

Tendríamos que leer exactamente la propuesta de acuerdo.
Beatriz Silva Gallardo

Okay. Es que como la última vez no lo hicimos así...
El president

Sí, sí.
Beatriz Silva Gallardo

«Una vez examinada la petición, la Comisión de Peticiones, en conformidad con
lo que establece el artículo 69.6 del Reglamento del Parlament y el artículo 18 de las
normas internas de funcionamiento de la comisión, acuerda que se dé por cerrada la
tramitación, que se comunique esta decisión al peticionario, con los antecedentes y
la motivación jurídica expuesta, y que se le informe que los grupos parlamentarios
han conocido la petición, la han examinado y se ha debatido el contenido en la reunión de la Mesa Ampliada, preparatoria de la Comisión de Peticiones, y también
en dicha comisión.»
El president

Gracias, diputada. Si no hi han intervencions, podem donar per aprovat per
assentiment? (Pausa.)
Gràcies.

Escrit relatiu a la modificació de la Llei 15/1984, del joc
126-00005/12

El següent punt de l’ordre del dia és l’escrit relatiu a la modificació de la Llei
15/1984, del joc. La proposta la fa, pel Grup de Catalunya en Comú Podem, la diputada Yolanda López.
Yolanda López Fernández

Gràcies, president. El peticionari sol·licita la modificació de la Llei 15/1984, del
20 de març, del joc, per adaptar-la a la realitat actual, concretament en l’àmbit digital, per tal de regularitzar-lo o, fins i tot, prohibir les loot boxes o caixes de botí o
de recompensa.
El peticionari explica que, el passat 28 d’abril, el Parlament belga ja va declarar
il·legals les caixes de boti, perquè van considerar que vulneraven la seva legislació
sobre el jocs d’atzar. Aquesta decisió la va adoptar a proposta de la Comissió de Joc
de Bèlgica.
Exposa que les caixes de botí o de recompensa, que s’inclouen en els videojocs,
són caixes digitals, que atribueixen premis aleatoris a canvi d’una moneda virtual
obtinguda a través del joc, gameplay, o de diners reals. Així, aquestes pràctiques
poden portar a greus problemes mentals, com l’addicció al joc.
Per evitar aquest risc, sobretot entre la població més jove i els menors, que formen part d’una generació en que la tecnologia cada cop està més present, manifesta
la necessitat que la legislació estableixi mecanismes per protegir-los.
Aquesta vegada és un tema molt complex, i la proposta d’actuació de la lletrada
és aquesta: l’admissió a tràmit i l’obertura d’un termini d’adhesions, de conformitat
amb el que estableix l’article 8 de les Normes internes de funcionament de la Comissió de Peticions, modificades el 29 de maig del 2018, i publicades en el boletín,
el 132 del 20 de juliol del 2018. S’acorda que el termini per formular adhesions sigui
d’un mes, a comptar des del dia de l’admissió a tràmit.
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I valora les actuacions següents: «Una vegada analitzats l’escrit de peticions i les
consideracions jurídiques que s’hi han formulat, la Comissió de Peticions, d’acord
amb el que estableixen les lletres b i c de l’article 69.3. del Reglament del Parlament de
Catalunya, acorda que es trametin als grups parlamentaris, perquè, si escau, promoguin alguna iniciativa parlamentària, i també als departaments de la Presidència, de
Treball, Afers Socials i Família, d’Empresa i Coneixement i de Salut, per si es considera convenient d’exercir la iniciativa legislativa o el desplegament i execució de
la legislació corresponent sobre aquesta matèria. Així mateix, acorda de traslladar
aquesta acord al peticionari.»
Amb aquesta actuació, la comissió dona per acabada la tramitació d’aquesta petició.
El president

Gràcies, diputada. Si no hi han intervencions, podem donar per aprovada per assentiment aquesta proposta? (Pausa.)
Gràcies.

Escrit relatiu a l’aprovació d’una llei electoral catalana
126-00006/12

El següent punt de l’ordre del dia, darrer, seria l’escrit relatiu a l’aprovació d’una llei
electoral catalana. Per part del Grup de Ciutadans, ho defensarà el diputat Sánchez.
Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, el peticionario propone que se apruebe en el Parlament
una ley electoral catalana que trate a todos los partidos por igual, en igualdad de
condiciones, ya que según la Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio, el régimen electoral general, la LOREG, exige una recogida mínima de avales equivalente al 0,1
por ciento de los electores inscritos en el censo electoral de cada circunscripción.
Para ello, propone que se apruebe la ley electoral en Cataluña para que pueda
flexibilizar o eliminar este requisito de recogida de avales.
Esta comisión propone el acuerdo siguiente: «Una vez examinada la petición y
antecedentes que consten en este expediente, la Comisión de Peticiones, de acuerdo
con el artículo 69.3.b del Reglamento del Parlament de Catalunya, acuerda la tramitación de la petición a los grupos parlamentarios para que, si lo estiman conveniente, puedan promover alguna iniciativa parlamentaria para la elaboración o aprobación de una ley electoral en el marco de las competencias estatutarias asumidas o
para que impulsen una iniciativa legislativa delante del Congreso de los Diputados
en el marco que establece el artículo 176.1 del Reglamento del Parlament. Así mismo, se acuerda trasladar esta decisión al peticionario».
Y con esta actuación se acabaría la tramitación del expediente.
Gracias.
El president

Gracias, diputado. Si no hi han intervencions, podem donar per aprovada per assentiment la proposta? (Pausa.)
Gràcies.
Doncs, havent esgotat l’ordre del dia de la comissió, aixequem la sessió.
Gràcies.
La sessió s’aixeca a un quart de dues del migdia i sis minuts.
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