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Sessió 10 de la CP
La sessió de la Comissió de Peticions (CP) s’obre a dos quarts d’onze del matí i cinc minuts.
Presideix Marc Sanglas i Alcantarilla, acompanyat de la vicepresidenta, Maria Rosell i Medall, i
de la secretària, Àngels Martínez Castells. Assisteix la Mesa el lletrat Joan Ridao i Martín.
Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Violant Cervera i Gòdia, Ferran Civi i
Martí, Anna Figueras i Ibàñez, Irene Rigau i Oliver, David Rodríguez i González, Bernat Solé
i Barril i Montserrat Vilella i Cuadrada, pel G. P. de Junts pel Sí; Joan García González, David
Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac i Sergio Sanz Jiménez, pel G. P. de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé i Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialista, i Juan Milián Querol, pel G. P. del
Partit Popular de Catalunya.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Propostes de tramitació de noves peticions.
1. 1. Escrit relatiu al foment de mesures de resiliència i autoprotecció davant d’emergències de baixa freqüència però de gran impacte (tram. 125-00008/11). Tramitació.
1. 2. Escrit relatiu a una petició d’entrevistes amb responsables de diversos organismes
i institucions amb relació a un possible cas d’assetjament personal (tram. 125-00009/11).
Tramitació.
1.3. Escrit relatiu a l’actuació del Síndic de Greuges (tram. 126-00045/11). Tramitació.
2. Propostes de tramitació de peticions en curs.
2.1. Escrit relatiu a l’accés directe dels ciutadans al Consell de Garanties Estatutàries
(tram. 126-00021/11). Tramitació.
2.2. Escrit relatiu a l’adaptació del calendari i l’horari escolars al clima i a les necessitats
de millora educativa (tram. 126-00029/11). Tramitació.
2.3. Escrit relatiu a la construcció de l’Institut Viladecans (tram. 126-00033/11). Tramitació.
2.4. Escrit relatiu a la correcció externa dels exàmens d’avaluació de competències bàsiques (tram. 126-00037/11). Tramitació.
2.5. Escrit relatiu a la construcció de l’Escola Virolet i l’Institut Arraona Can Llong, de Sabadell (Vallès Occidental) (tram. 126-00043/11). Tramitació.

El president

Bon dia a tothom. Si els sembla donaríem inici a la sessió de la Comissió de Peticions
d’avui amb un seguit de propostes que hi ha a l’ordre del dia.
Escrit relatiu al foment de mesures de resiliència i autoprotecció
davant d’emergències de baixa freqüència però de gran impacte
125-00008/11

Començaríem pel punt 1, l’1.1, l’escrit relatiu al foment de mesures de resiliència i
autoprotecció davant d’emergències de baixa freqüència però de gran impacte. El senyor Sergio Sanz, si us plau.
Sergio Sanz Jiménez

Molt bé; gràcies, president. Bé, doncs, la remitent de l’escrit, en representació de
l’Associació Espanyola de Protecció Civil per al Clima Espacial i EMP presenta aquest
escrit que acompanya una proposició no de llei.
La Mesa Ampliada va estudiar aquesta petició amb els portaveus el dia 9 de febrer
de 2017 i va acordar elevar una proposta d’acord a aquesta comissió, que és que la Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament, acorda
trametre l’escrit als grups parlamentaris per si estimen convenient promoure alguna iniciativa parlamentària; en particular, una eventual proposta de resolució en els termes
que proposa el peticionari o en els que estimi escaients.
Així mateix, acorda comunicar-ho al peticionari i amb aquesta actuació es donaria
per tancada la tramitació d’aquesta petició.
El president

Gràcies. Si no hi ha cap oposició, ho aprovaríem per assentiment, si els sembla.
(Pausa.)
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Escrit relatiu a una petició d’entrevistes amb responsables
de diversos organismes i institucions amb relació a un possible
cas d’assetjament personal
125-00009/11

I passaríem al segon punt de l’ordre del dia, l’escrit relatiu a una petició d’entrevistes
amb responsables de diversos organismes i institucions amb relació a un possible cas
d’assetjament personal. La senyora Rosa Ibarra, si us plau.
Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Bé, és un escrit relatiu a la petició, com es deia, d’entrevistes amb
responsables de diversos organismes i institucions amb relació a un possible cas d’assetjament personal. El remitent de l’escrit sol·licita entrevistes amb responsables de diversos organismes i institucions públiques per exposar l’assetjament que reben ell i la seva
família des de fa anys per part de diferents cossos, unitats, brigades, etcètera.
La Mesa Ampliada, amb els portaveus de la Comissió de Peticions (se sent un telèfon mòbil) –disculpeu–, en la sessió del 9 de febrer de 2017 va acordar elevar una proposta d’acord a la comissió: «La Comissió de Peticions, un cop ha examinat l’escrit del
peticionari i vist el caràcter que aquest revesteix, això és, la sol·licitud d’entrevistes amb
institucions i amb organismes públics que no identifica, atès que atribueix la comissió
de possibles il·lícits contra la seva persona a diferents cossos, unitats, brigades, etcètera, acorda que en virtut del que disposa l’article 68.3.d del Reglament del Parlament de
Catalunya, amb l’objecte de facilitar que la notitia criminis arribi a coneixement de les
autoritats obligades a investigar-la i dels seus agents, segons l’article 265 i següents de
la Llei d’enjudiciament criminal, i sigui tramesa al Ministeri Fiscal –article 159 i 262
de la Llei d’enjudiciament criminal i l’article 5 del seu propi estatut orgànic– i al Cos de
Mossos d’Esquadra –article 257 de la Llei d’enjudiciament criminal–, per tal que, si ho
estimen oportú, facin les diligències pertinents per a l’aclariment dels fets, com ara la
citació del peticionari que formula la denúncia de fets que podrien ser considerats com
un o més il·lícits penals i donin trasllat de les actuacions, si escau, a l’autoritat judicial
competent. Així mateix, acorda comunicar-ho al peticionari.»
Amb aquesta actuació es donaria per tancada la tramitació d’aquesta petició.
El president

Moltes gràcies. També donaríem per aprovat aquest punt per assentiment. (Pausa.)
Escrit relatiu a l’actuació del Síndic de Greuges
126-00045/11

I passaríem al tercer punt de l’ordre del dia que seria l’escrit relatiu a l’actuació del
Síndic de Greuges. El senyor Sergio Sanz.
Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. El remitent de l’escrit trasllada una queixa pel que entén que és
una manca d’atenció per part del Síndic de Greuges en relació amb determinats conflictes que es poden suscitar en l’àmbit de la política municipal i li demana que extremi les
precaucions en l’exercici de les seves funcions i el compliment del marc legal.
El seu escrit no incorpora pròpiament una petició sinó que es limita a manifestar
les seves queixes. La Mesa Ampliada, amb els portaveus de la Comissió de Peticions,
el dia 9 de febrer va acordar elevar..., fer la següent proposta, que és que la Comissió de
Peticions, d’acord amb els articles 3 i 4 de la Llei orgànica 4/2001, del 12 de novembre,
reguladora del dret de petició, i els articles 3 i 4 de les normes internes de funcionament
de la Comissió de Peticions estima que l’escrit d’aquest peticionari no incorpora com a
tal una petició formal.
No obstant això, d’acord amb el que s’estableix en l’article 68.6 del Reglament del
Parlament, tenint en compte que es tracta de tot un seguit de consideracions al voltant
de l’exercici de les funcions del Síndic de Greuges, es proposa, d’acord amb l’article
68.3.e del Reglament del Parlament i que estableix el conveni de col·laboració entre el
Parlament i el Síndic de Greuges, trametre l’escrit del peticionari a aquesta darrera institució als efectes que siguin pertinents.
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Així mateix, també s’acorda comunicar-ho al peticionari. I amb aquesta actuació es
dona per tancada la tramitació d’aquest escrit.
Gràcies.
El president

Gràcies. També donaríem, aquest tercer punt de les propostes de tramitació de noves
peticions, per aprovat també per assentiment, si no hi ha cap inconvenient.
(Pausa.)
I, en tot cas, passaríem, ja, al segon bloc de propostes, que serien les propostes de
tramitació de peticions en curs.
Escrit relatiu a l’accés directe dels ciutadans al Consell de Garanties
Estatutàries (continuació)
126-00021/11

El primer punt d’aquest apartat seria l’escrit relatiu a l’accés directe dels ciutadans al
Consell de Garanties Estatutàries. La senyora Àngels Martínez.
Àngels Martínez Castells

Moltes gràcies. Aquesta és una proposta, com bé diu, d’un ciutadà, de que es pugui
tenir accés al Consell de Garanties Estatutàries.
Des dels Serveis Jurídics ens recorden que el Consell de Garanties Estatutàries s’encarrega de dictàmens preceptius quan la llei així ho estableix, però que no són vinculants, i que hi ha altres organismes, altres institucions, que poden acollir directament,
com el Parlament, des d’un punt de vista polític; des d’un punt de vista comptable, la
Sindicatura de Comptes, o la corrupció, l’Oficina Antifrau, el que es considera arbitrarietat i desig de participar del ciutadà o de comunicar del ciutadà.
Al mes d’octubre es va obrir a tràmit la petició, que va acabar el 7 de febrer sense
que hi hagi hagut cap adhesió en aquesta petició.
Per tant, el que es resol és que, una vegada examinada per part de la Comissió de Peticions i d’acord amb el que preveu l’article 68.6 del Reglament del Parlament de Catalunya, s’acorda donar per tancada la tramitació d’aquesta petició i comunicar la decisió
al peticionari, juntament amb els antecedents i la motivació jurídica –que he intentat resumir abans–, i que se l’informa, a més a més, de que els grups parlamentaris han tingut
coneixement de la petició, han debatut el seu contingut i s’ha exposat públicament, com
s’està fent ara, a la Comissió de Peticions.
Moltes gràcies.
El president

Moltes gràcies. Donaríem també aquest punt..., aprovat per assentiment. (Pausa.)
Escrit relatiu a l’adaptació del calendari i l’horari escolars al clima
i a les necessitats de millora educativa (continuació)
126-00029/11

I passaríem al segon punt, l’escrit relatiu a l’adaptació del calendari i l’horari escolars al clima i a les necessitats de millora educativa. Senyora Moreta.
Marta Moreta Rovira

Hola, bon dia. L’escrit relatiu a l’adaptació del calendari i l’horari escolar al clima i
a les necessitats de millora educativa, l’objecte del qual..., el remitent de l’escrit demana
que es reformin l’horari i el calendari escolar per adaptar-los al clima de Catalunya, a
les necessitats de millora educativa.
Amb aquest objectiu el remitent demana concretament la creació d’una comissió
d’estudi que valori la viabilitat de les propostes que fa: la climatització dels centes escolars, l’ampliació del període lectiu, l’obertura dels centres a la tarda com a sales d’estudi, o la regulació de les vacances escolars o que reguli que cada centre educatiu pugui
escollir el calendari d’acord amb el seu pla d’estudis.
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La proposta d’actuació de la Mesa Ampliada que fa a la comissió: «Una vegada
examinada la petició i la resta d’antecedents que consten en el present expedient, la
Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament de
Catalunya, acorda de remetre la petició i la resta d’actuacions als membres de la ponència conjunta de la Proposició de llei de reforma horària, perquè en tinguin coneixement i perquè, si ho estimen convenient, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària al respecte. Així mateix, acorda informar de les actuacions realitzades per
aquesta comissió al peticionari i trametre-li l’informe del Consell Assessor per a la
Reforma Horària. Amb aquesta actuació es dona per tancada la tramitació d’aquest
escrit.»
Gràcies.
El president

Moltes gràcies. Passaríem al tercer punt... S’entén aprovat per assentiment. (Pausa.)
Escrit relatiu a la construcció de l’Institut Viladecans (continuació)
126-00033/11

El tercer punt seria l’escrit relatiu a la construcció de l’Institut Viladecans. La senyora
Cervera, si us plau.
Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. Aquesta..., es tracta d’una petició que ja ha passat diverses vegades per aquesta comissió. Es tracta..., el remitent de l’escrit, com a secretari de l’AMPA de l’Institut de Viladecans, demana la construcció d’un centre perquè
han de compartir un edifici destinat a primària, sense espai suficient per a educació
secundària, la biblioteca ni les dutxes, i la primera promoció de batxillerat s’ha hagut
d’inscriure en altres centres del municipi.
La Mesa Ampliada de la Comissió de Peticions, en la sessió del 9 del XI del 2016,
va acordar admetre a tràmit aquesta petició, convertir-la en una e-petició i fer arribar, doncs, al peticionari la resolució que es va aprovar en aquest Parlament sobre la
construcció d’un institut a Viladecans. Però, en data 1 de desembre del 2016, el peticionari va informar que la documentació tramesa de la Comissió de Peticions no
corresponia a l’Institut de Viladecans, sinó a un altre centre educatiu del mateix municipi.
És per aquest motiu que la Mesa Ampliada, amb els portaveus de la comissió, en
sessió del 20 desembre del 2016, van acordar proposar a la Comissió de Peticions la reobertura de la tramitació d’aquesta petició.
Així mateix, van acordar, segons l’article 68.3.c del Reglament del Parlament, demanar un informe sobre el contingut de la petició al Departament d’Ensenyament.
La Comissió de Peticions, en sessió del 24 de gener del 2016, va acordar també reobrir la tramitació de les peticions. El dia 3 de febrer del 2017 es va rebre resposta de
part del Departament d’Ensenyament, que, en resum, el que anava a dir és que informava que el departament tenia prevista, en la seva planificació, la construcció escolar..., la construcció d’aquest institut a Viladecans i que durà a terme aquesta actuació
quan l’Ajuntament de Viladecans posi a disposició del Govern de la Generalitat el solar corresponent i la disponibilitat pressupostària ho permeti.
La Mesa Ampliada, amb els portaveus de la comissió, en sessió del dia 9 de febrer
del 2017, ha vist l’informe del Departament d’Ensenyament i acorda elevar una proposta d’acord a la Comissió de Peticions, que és la següent: «La Comissió de Peticions
acorda trametre l’informe del Departament d’Ensenyament al peticionari i, d’acord
amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament, trametre la petició, acompanyada del referit escrit als grups parlamentaris, perquè, si ho creuen convenient, puguin
promoure alguna iniciativa parlamentària; així com, d’acord amb l’article 68.3.d, a
l’Ajuntament de Viladecans, perquè en tingui coneixement. Amb aquesta actuació es
dona per tancada la tramitació d’aquest escrit.»
El president

Moltes gràcies. Donaríem també..., aprovat aquest punt per assentiment. (Pausa.)
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Escrit relatiu a la correcció externa dels exàmens d’avaluació
de competències bàsiques (continuació)
126-00037/11

I passaríem al quart punt: l’escrit relatiu a la correcció externa dels exàmens d’avaluació de competències bàsiques. El senyor Sanz, si us plau.
Sergio Sanz Jiménez

Sí; gràcies, president. El remitent de l’escrit demana que es corregeixin els exàmens
d’avaluació de les competències bàsiques a quart i sisè de primària..., persones que estan a les llistes d’espera d’Ensenyament. El remitent considera que d’aquesta manera es
reduiria mínimament la desocupació i es descarregaria la feina als professors. Demana
també que hi hagi un únic corrector per a cada examen en una determinada zona, per
exemple, un servei territorial, per tal que la correcció sigui més igualitària.
La Mesa Ampliada, amb els portaveus de la Comissió de Peticions, a la sessió del
20 desembre del 2016, va acordar que..., la Mesa Ampliada, amb els portaveus, acorda
admetre a tràmit la petició. Es va obrir un període d’adhesions d’un mes, que va finalitzar el 23 de gener de 2017.
El dia 1 de febrer de 2017 es va... També es va demanar un informe sobre el contingut al Departament d’Ensenyament, que la resposta es va rebre el dia 1 de febrer
de 2017. Aquest informe..., el que fa el departament és considerar que la proposta del
peticionari suposaria una despesa extraordinària perquè, a més de la retribució econòmica per a la correcció de les proves d’avaluació, caldria assumir un nombre indeterminat d’hores de classe addicionals a càrrec del personal docent substitut, amb
el greuge comparatiu que això podria comportar per al personal interí no corrector.
A més, considera que seria molt difícil elaborar una previsió de l’oferta i la demanda
del personal docent interí corrector per a cada competència i servei territorial i que
podrien produir-se desajustos en les necessitats d’atendre i la disponibilitat i qualitat
necessàries. En darrer terme, el departament..., significa que el sistema de correcció
es basa en el sistema de correcció de les PAU, per bé que té intenció d’introduir algunes millores de distint ordre.
Finalitza el termini d’adhesions sense rebre cap adhesió, i la Mesa Ampliada, amb
els portaveus, a la reunió del 9 de febrer del 2017, va acordar el següent, que és que «una
vegada examinada aquesta petició i la resta d’antecedents que consten en l’expedient es
va acordar trametre la petició i la resta d’actuacions als grups parlamentaris perquè, si
ho creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària. Així mateix,
també es va acordar informar de les actuacions realitzades per aquesta comissió al peticionari i trametre-li l’informe del Departament d’Ensenyament. Amb aquesta actuació
es dona per tancada la tramitació de l’escrit.»
El president

Gràcies. Donaríem també..., per assentiment.
(Pausa.)
Escrit relatiu a la construcció de l’Escola Virolet i l’Institut
Arraona Can Llong, de Sabadell (Vallès Occidental) (continuació)
126-00043/11

I entraríem, ja, al darrer punt de l’ordre del dia: l’escrit relatiu a la construcció de
l’Escola Virolet i l’Institut Arraona Can Llong, de Sabadell.
En tot cas, també informar-los que, un cop ja tancat l’ordre del dia, la peticionària
ens ha fet arribar un escrit en el qual ens relaciona un link de recollida de signatures
a favor, diguem-ne, de la petició de la construcció d’aquesta escola. Ho incorporarem
com a antecedents també, diguem-ne, en la proposta d’acord.
I, en tot cas, el senyor Balasch seria qui ens faria..., exposaria el tema.
Antoni Balasch i Parisi

Sí; gràcies, president. La remitent de l’escrit, en nom de la Comissió Institut Arraona - Escola Virolet, demana la licitació urgent i la construcció dels edificis Escola Virolet i de l’Institut Arraona Can Llong, de Sabadell. Actualment els sis-cents alumnes i els
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seixanta professors d’aquests centres educatius fan classe en barracons i no tenen gimnàs, dutxes, biblioteca, pati en condicions ni un menjador adequat.
La remitent informa que l’Ajuntament de Sabadell ja ha fet la cessió del terreny per
a la construcció d’aquests equipaments. Com a constatacions jurídiques hi ha la Resolució 136/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció d’un institut de secundària
i d’un edifici per a l’Escola Virolet, al barri de Can Llong, de Sabadell.
Pel que fa a la tramitació, la Mesa Ampliada, amb els portaveus de la Comissió de
Peticions, en la sessió de 20 desembre de 2016, va acordar admetre a tràmit la petició
i obrir un termini d’adhesions d’un mes, que va finalitzar el 23 de gener del 2017. Ha
finalitzat, per tant, el termini d’adhesions sense rebre cap adhesió i és per això que la
Mesa Ampliada, amb els portaveus de la Comissió de Peticions, en la sessió del dia 9 de
febrer de 2017, va acordar elevar una proposta d’acord a la comissió.
Aquesta proposta és la següent: «La Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament de Catalunya, acorda trametre la petició als
grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.
»Igualment, i a la vista de l’escrit de la comissió peticionària i de les dades que
obren aquest expedient i que ja han quedat exposades, la Comissió de Peticions, d’acord
amb l’article 68.3.c del Reglament del Parlament de Catalunya, acorda remetre al Departament d’Ensenyament la petició i el contingut de la Resolució 136/XI del Parlament
de Catalunya, sobre la construcció d’un institut d’educació secundària i d’un edifici per
a l’Escola Virolet, al barri de Can Llong, de Sabadell, perquè informi del compliment
d’aquesta última.
»S’acorda informar d’aquestes actuacions al peticionari. I amb aquesta actuació es
dona per tancada la tramitació d’aquest escrit.»
El president

Gràcies. Ja donaríem també..., aprovat aquest darrer punt per assentiment. (Pausa.)
I si no hi ha cap qüestió, aixecaríem la sessió.
Gràcies.
La sessió s’aixeca a tres quarts d’onze del matí i set minuts.
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