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Sessió 2 de la CP
La sessió de la Comissió de Peticions (CP) s’obre a les deu del matí i onze minuts. Presideix Mònica Palacín i París, acompanyada de la vicepresidenta, Eva Candela Lopez, i de
la secretària, Mercè Esteve i Pi. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.
Hi són presents Helena Bayo Delgado i Mario García Gómez, pel G. P. Socialistes i
Units per Avançar; Antoni Flores i Ardiaca, Engelbert Montalà i Pla i Maria Jesús Viña i
Ariño, pel G. P. d’Esquerra Republicana; Anna Feliu Moragues, Marta Madrenas i Mir i David Saldoni i de Tena, pel G. P. de Junts per Catalunya; Antonio Ramón López Gómez, pel
G. P. de VOX en Cataluña; Maria Dolors Sabater i Puig, pel G. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per Guanyar; Jessica González Herrera, pel G. P. d’En Comú
Podem, Matías Alonso Ruiz, pel G. P. de Ciutadans, i Lorena Roldán Suárez, pel G. Mixt.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Composició de la Comissió de Peticions (tram. 412-00002/13). Ple del Parlament. Ratificació del president proposat per a la comissió.
2. Proposta d’acord de delegació de funcions de la Comissió de Peticions a la Mesa
Ampliada.
3. Proposta d’acord sobre els criteris per a assignar als grups parlamentaris l’exposició
de les peticions en comissió.
4. Escrit relatiu a la potència d’energia elèctrica contractada a les llars (tram. 12600056/12). Josep Musellas Vila. Tramitació.
5. Escrit relatiu a la implantació de la T-Mobilitat (tram. 126-00060/12). Adrià Adeva
Filloll. Tramitació.
6. Escrit relatiu a la cobertura de les necessitats d’assistència sanitària i parasanitària
dels alumnes amb estat de salut complex a les escoles (tram. 126-00062/12). Rubèn Pocull
Prous. Tramitació.
7. Escrit relatiu als abusos sexuals a menors (tram. 126-00064/12). Peticionari. Tramitació.
8. Escrit relatiu a la creació d’un ens format per metges independents per a la defensa dels treballadors amb incapacitat laboral (tram. 126-00065/12). Elvira Granja Bernardo.
Tramitació.
9. Escrit relatiu a una denúncia pel presumpte genocidi comès pel Regne d’Espanya al
País Basc (tram. 125-00205/12). Peticionari. Tramitació.
10. Escrit relatiu a la queixa d’una ciutadana sobre els pressupostos de la Generalitat
per al 2020 (tram. 125-00204/12). Peticionari. Tramitació.

La presidenta

Bon dia. Comença la sessió. Molt bon dia a totes i a tots.
Primer de tot, si hi ha alguna notificació de substitució en algun grup... Sí?
(La presidenta dona la paraula a Maria Jesús Viña i Ariño.)
Maria Jesús Viña i Ariño

Al Grup d’Esquerra, el diputat Pau Morales substitueix el diputat Engelbert
Montalà.
La presidenta

Perfecte, moltes gràcies.

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/13

I, per tant, començaríem amb el primer punt de l’ordre del dia, que és la ratificació, en aquest cas, de la presidenta de la comissió, d’acord amb l’article 49.2 del Re-
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glament. (Algú diu: «Llegeixi-ho tot.») Tot? Sí? (Veus de fons.) D’acord? Ja que avui
plego, no? (La presidenta riu.)
«D’acord amb l’article 49.2 del Reglament i l’acord de distribució adoptat per la
Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus del 20 d’abril del 2021, es va atorgar la
presidència d’aquesta comissió al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana, que
en data 11 de juny del 2021 va proposar com a presidenta la diputada Mònica Palacín i París, ratificada el 7 de maig per la Comissió de Peticions.
»Atès l’acord de la Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus del 8 de juny
d’enguany, es va atorgar la presidència de la comissió al Grup Mixt, i el Grup Mixt
va proposar, mitjançant escrit del 10 de juny del 2021, la diputada Lorena Roldán
Suárez.»
Cal ratificar, doncs, aquesta proposta. Pregunto als diputats i diputades si es pot
ratificar per assentiment.
Antonio Ramón López Gómez

No.
La presidenta

No. Doncs aleshores es procedirà a la votació de la proposta de ratificació mitjançant paperetes. Els diputats seran cridats nominalment per ordre alfabètic perquè
vinguin a la taula presidencial i dipositin la papereta a l’urna. Els recordo que les
paperetes només podran contenir vàlidament les opcions següents: «sí», «no» o en
blanc –el blanc equival a una abstenció.
La vicepresidenta

Bon dia a tothom. Passaré a demanar que tothom s’acosti cap aquí.
(D’acord amb l’article 101.2 del Reglament, els diputats són cridats nominalment
per ordre alfabètic perquè vagin a la taula presidencial i dipositin a l’urna les paperetes. Es procedeix a l’escrutini i, després, al recompte.)
La presidenta

Doncs amb 13 vots a favor, 1 en contra i 2 abstencions, queda ratificada la senyora
Lorena Roldán com a presidenta de la comissió.
I crec que farem el canvi. Un honor.
(La presidenta de la comissió ocupa el seu lloc.)
La presidenta (Lorena Roldán Suárez)

Bé, doncs, en primer lloc, moltes gràcies.

Proposta d’acord de delegació de funcions de la Comissió de Peticions
a la Mesa Ampliada

I donem pas ja al següent punt de l’ordre del dia, que seria la Proposta d’acord de
delegació de funcions de la Comissió de Peticions a la Mesa Ampliada.
Es pot aprovar per assentiment? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Perfecte.
Aleshores, donem també per aprovat aquest punt.

Proposta d’acord sobre els criteris per a assignar als grups
parlamentaris l’exposició de les peticions en comissió

I passem al tercer punt de l’ordre del dia, que seria la Proposta d’acord sobre els
criteris per a assignar als grups parlamentaris l’exposició de les peticions en comissió.
També es podria aprovar per assentiment? (Pausa.) No? Doncs procedim a la
votació.
Votacions a favor de la proposta dels criteris...? (Veus de fons.)
Podem, si us plau, tornar a repetir la votació? (Veus de fons.)
Sessió 2 de la CP
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Vots a favor de la proposta?
Per tant, serien 5 vots... Sí, jo també voto, és clar. (Veus de fons.) Serien 14 vots...
(Per raons tècniques, no ha quedat enregistrada part de la intervenció de la presidenta.) ...1 corresponent al Grup de la CUP, 3 del Partit Socialistes, 1 del Partit dels
comuns i un 1 altre del Grup Mixt.
Vots en contra de la proposta?
Un vot en contra, del Grup de VOX.
I abstencions?
Una abstenció, del Grup de Ciutadans.
Anna Feliu Moragues

Presidenta, nosaltres som quatre, eh? No sé si heu dit cinc abans, potser...
La presidenta

Sí. Perfecte.
Per tant, la proposta quedaria aprovada.

Escrit relatiu a la potència d’energia elèctrica contractada a les llars
126-00056/12

Doncs passem al següent punt de l’ordre del dia, que seria el punt 4, que és l’escrit relatiu a la potència d’energia elèctrica contractada a les llars. I li correspondria
la intervenció a la diputada Bayo, del Partit Socialistes. Té la paraula.
Helena Bayo Delgado

Moltes gràcies, presidenta. Bon dia a tothom. Aquest escrit va ser presentat el 17
de gener del 2019, i l’objecte és que el peticionari manifesta que el fet que actualment a la majoria de les llars hi hagi comptadors intel·ligents, que tenen la informació per hores, dies, consums, etcètera, només beneficia les companyies elèctriques,
segons el seu parer, i que si una llar necessita més potència durant algun dia concret
està obligada a contractar-ne més encara que només la necessiti per un dia puntual.
I per aquest motiu el peticionari demana que les companyies elèctriques cobrin
la potència contractada per dies i que cada llar tingui un màxim de potència determinat pel certificat corresponent de l’instal·lador, ja que considera inacceptable que
les companyies elèctriques cobrin un màxim de potència que la majoria de dies no
s’utilitza.
Després, doncs, que la lletrada hagi fet les consideracions jurídiques oportunes,
fa la següent proposta d’actuació, que és: «Examinats la petició i els antecedents que
consten en l’expedient, la Comissió de Peticions acorda trametre la petició als grups
parlamentaris per tal que, en el marc de l’article 176.1 del Reglament del Parlament,
si ho estimen convenient, emprenguin les iniciatives parlamentàries corresponents
per tal de presentar una proposició de llei a la Mesa del Congrés dels Diputats o de
sol·licitar al Govern de l’Estat que adopti un projecte de llei de modificació de la Llei
24/2013, del 26 de desembre, del sector elèctric.
»Així mateix, acorda traslladar l’acord i les consideracions del peticionari.»
I amb això es clouria la tramitació de l’expedient.
Gràcies.
La presidenta

Perfecte. Doncs moltes gràcies, diputada.
Es podria aprovar per assentiment? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Perfecte.
Doncs aquest punt també quedaria aprovat.
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Escrit relatiu a la implantació de la T-Mobilitat
126-00060/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que seria el punt número 5, escrit relatiu a la implantació de la T-Mobilitat. I té la paraula la diputada Palacín, d’Esquerra
Republicana. Gràcies.
Mònica Palacín i París

Gràcies, presidenta. Bé, aquesta va ser entrada el 4 de març del 2019, i el peticionari demana que s’implanti la T-Mobilitat a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, on
ja s’hauria d’haver implantat fa anys, atesos els avantatges per als residents a Barcelona i l’estalvi en paper que comportaria aquesta mesura.
«Una vegada examinats la petició i 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 per tal que, si ho
estimen convenient, emprenguin les iniciatives parlamentàries escaients. Així mateix, acorda de traslladar aquest acord i les consideracions jurídiques al peticionari.»
Amb aquesta actuació es donaria per conclosa la tramitació.
La presidenta

D’acord. Moltíssimes gràcies, diputada.
Es podria aprovar aquest punt també per assentiment? (Pausa.) Sí? (Pausa.) Perfecte.
Doncs quedaria aprovat.

Escrit relatiu a la cobertura de les necessitats d’assistència sanitària
i parasanitària dels alumnes amb estat de salut complex a les escoles
126-00062/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, que seria el punt número 6, escrit relatiu a la cobertura de les necessitats d’assistència sanitària i parasanitària dels alumnes amb estat de salut complex a les escoles. Tindria la paraula la diputada Feliu, de
Junts per Catalunya.
Gràcies.
Anna Feliu Moragues

Bon dia. Gràcies, presidenta. Doncs sí, aquesta petició fa referència a l’atenció
educativa en el sistema inclusiu que tenim en el nostre sistema. El peticionari fa referència a que no s’estan destinant prou recursos pel que fa a assistència sanitària
i parasanitària a aquells alumnes que tenen estats de salut complexos.
En concret, és un pare que sol·licita per a la seva filla una infermera dos cops al
dia perquè l’alumna necessita que se li canviï una sonda, i en aquest cas el departament li adreça un monitor perquè faci aquesta tasca. El peticionari fa referència
a que creu que el monitor no és una persona indicada per fer-ho i demana aquesta
assistència d’una infermera dos cops al dia. Tot i que ja ha presentat queixes reiterades al síndic de greuges i també al Departament d’Ensenyament, no ha obtingut
encara cap solució.
També, pel que fa a les consideracions jurídiques, s’esmenta el dret que s’estableix a l’Estatut d’autonomia de tenir una educació de qualitat i que tots els alumnes
hi puguin accedir de manera igualitària. Igualment, el Decret 150/2017 també diu
que «cal vetllar perquè als centres quedin cobertes les necessitats d’assistència sanitària i parasanitària dels alumnes que ho requereixin».
En aquest sentit, l’activitat parlamentària de la passada legislatura ja va registrar
diverses resolucions i diverses preguntes adreçades al Govern amb iniciatives que
anaven vinculades amb aquest tema de l’educació inclusiva.
Sessió 2 de la CP
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D’acord amb la proposta d’actuació de la lletrada, s’acorda sol·licitar un informe
al departament competent –en aquest cas, el Departament d’Educació– per tal d’informar sobre l’estat actual de l’acord marc que té el Departament d’Educació amb
el Departament de Salut per facilitar que aquest professional –en concret, la figura
d’una infermera– pugui entrar a l’aula i pugui proporcionar el programa Salut i Escola que vincula els centres educatius amb els centres d’atenció primària.
També s’acorda traslladar l’acord d’aquesta petició al peticionari.
La lletrada

En aquest cas, el que es farà és demanar un informe al departament corresponent, i, una altra vegada, amb posterioritat a la comissió, a la Mesa Ampliada
veurem l’informe del departament, i aleshores redefiniríem la proposta una altra vegada, per si és convenient modificar-la. Per tant, en aquest cas, seria que acordeu que
es pugui demanar aquest informe al departament.
La presidenta

D’acord, perfecte. Doncs moltes gràcies.
Es podria aprovar per assentiment aquesta proposta? (Pausa.) Sí? (Pausa.)
Doncs quedaria també aprovada.

Escrit relatiu als abusos sexuals a menors
126-00064/12

Passem ara al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 7, escrit relatiu als
abusos sexuals a menors. I té la paraula el diputat del Grup Parlamentari de VOX,
el senyor Antonio Ramón López.
Antonio Ramón López Gómez

Bé, primer de tot, disculpar-me per avançat, perquè m’he deixat les ulleres. No sé
com sortirà, perquè ho veig molt borrós, ja dic... (L’orador riu.) Però, bé, ho intento.
(Algú diu: «Les vols?») És que no sé si... Deixa-me-les, per si de cas. (Veus de fons.)
Bé, és igual, no us preocupeu. Va, al lío.
La peticionària explica que va tenir una infància molt difícil, ja que va començar
a patir abusos sexuals per part de familiars quan tenia sis anys i es van anar repetint
fins a l’any 1990. Com a conseqüència, ha crescut amb molts problemes psiquiàtrics
i psicològics que encara avui persisteixen.
L’any 2017 va decidir interposar una denúncia, però va ser desestimada per part
de la jutgessa perquè el delicte ja havia prescrit, al fer més de vint anys. Després va
recórrer davant el Tribunal Constitucional, però tampoc va prosperar. Finalment, la
peticionària ho ha intentat davant el Tribunal Europeu de Drets Humans, però tampoc ha estat admesa a tràmit. Ara vol portar el tema davant l’ONU.
Havent-se adreçat a totes les instàncies possibles, la peticionària proposa una ponència per poder explicar la seva història i experiència perquè serveixi d’ajuda a les
víctimes menors d’edat que han patit abusos sexuals.
Les condicions jurídiques..., d’acord amb l’article 40.3 de l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, els poders públics han de garantir la protecció dels infants, especialment contra tota forma d’explotació, d’abandonament, de maltractament o crueltat,
supòsits en els que queda adscrita l’experiència de la peticionària.
En seu parlamentària s’han succeït nombroses iniciatives dirigides a aconseguir
una millor protecció de la infància davant les múltiples situacions de desemparament i violència a les que tant infants com adolescents poden estar exposats.
El Parlament de Catalunya aprovà ja el 2010 una norma de protecció integral que
pretenia donar resposta a una protecció més transversal de la infància i adolescència. Es tracta de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència. En la mateixa línia, acaba d’entrar en vigor la Llei orgàniSessió 2 de la CP
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ca 8/2021, de 4 de juny, de protecció integral a la infància i l’adolescència davant la
violència, com a norma més precisa de cara a dotar infants i adolescents d’un règim
més eficaç per a una protecció integral i efectiva davant la violència.
La situació d’abús que demana poder compartir en seu parlamentària la peticionària és coneguda i reconeguda pels grups parlamentaris, tal com es pot extreure
del nombre d’iniciatives parlamentàries relatives a l’eliminació i prevenció de l’abús
sexual a menors. A fi d’il·lustrar el contingut i abast de dites iniciatives, s’adjunten
en document annex les iniciatives que s’esdevingueren en aquesta matèria al llarg
de l’onzena i la dotzena legislatures.
Proposta d’actuació de la lletrada: «Una vegada analitzats l’escrit de petició i les
consideracions jurídiques que s’hi han formulat, la Comissió de Peticions, d’acord
amb el que estableix la lletra b de l’article 69.3 del Parlament, acorda que es trameti
als grups parlamentaris perquè, si ho estimen convenient, puguin promoure alguna
iniciativa parlamentària sobre aquesta qüestió.
»Així mateix, la comissió acorda de traslladar aquest acord, amb les consideracions jurídiques, a la peticionària.
»Amb questa actuació, la comissió dona per tancada la tramitació d’aquesta petició.»
Ho sento, eh?, però és que m’ha costat un munt...
La presidenta

No pateixi, diputat. Moltes gràcies.
Podríem aprovar aquest punt també per assentiment? (Pausa.)
D’acord, perfecte.

Escrit relatiu a la creació d’un ens format per metges independents per a
la defensa dels treballadors amb incapacitat laboral
126-00065/12

Passaríem, doncs, al següent punt de l’ordre del dia, el vuitè punt, escrit relatiu a
la creació d’un ens format per metges independents per a la defensa dels treballadors
amb incapacitat laboral. I tindria la paraula, pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Un Nou Cicle per guanyar, la senyora Sabater i Puig. Gràcies.
Maria Dolors Sabater i Puig

Moltes gràcies, presidenta. Faig una pregunta abans de començar: les consideracions jurídiques són bastant extenses; les he de llegir totes o en puc fer un resum?
(Algú diu: «En pot fer un resum.») D’acord. Moltes gràcies.
Bé, doncs, es tracta d’un cas en què la peticionària demana la creació d’un organisme oficial constituït per personal mèdic independent en consens amb els metges
dels centres d’atenció primària –especialistes de la seguretat social– i els sindicats
per defensar els treballadors. La finalitat d’aquest organisme seria la defensa gratuïta dels treballadors incapacitats davant de la situació d’abús per part de les mútues.
Segons la peticionària, les persones amb incapacitats laborals es troben maltractades per les mútues i l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques –ICAM–, i de vegades no poden demostrar les seves patologies si no és pagant les proves i informes
mèdics i arribant a situacions d’indefensió per la pressió a què es veuen sotmeses
per part dels metges de les mútues. I és per això que el pacient incapacitat..., sol·licita que aquest pacient pugui accedir gratuïtament a les proves mèdiques des d’un
punt de vista neutral i que la mala praxi mèdica no es pugui produir, sinó que sigui
sancionada.
Les consideracions jurídiques marquen que el marc normatiu en matèria de prestacions socials, com ara aquesta incapacitat temporal o permanent..., ve determinada per la normativa estatal d’aquest àmbit. Es fa un seguit d’esments concrets de
quina és tota la legislació tant des del marc estatal com del que contempla l’Estatut
Sessió 2 de la CP
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de Catalunya respecte a les competències en ordenació i exercici de les potestats administratives sobre les institucions.
I, finalment, es conclou que, si bé la Generalitat és competent en les matèries a
què fa referència la peticionària quan es tracta d’assegurar una bona praxi mèdica
pels operadors que participen en els procediments d’incapacitat laboral a Catalunya..., igualment el que fan notar és que la normativa en la que es podria inserir la
creació d’aquest organisme que demana la peticionària ja existeix i del que es tractaria és de posar-ho en pràctica.
Aquest organisme al que fa referència seria, per mandat legal, l’ICAM, i es considera que és pertinent entendre aquesta petició no com una sol·licitud per crear
un nou organisme, que és el que inicialment fa la persona peticionària, sinó que la
petició es converteixi en..., «perquè s’implementi de manera efectiva una tutela administrativa per garantir una bona praxi mèdica en els procediments d’incapacitat
laboral».
Per tant, la proposta d’actuació que fa la lletrada és: «Una vegada analitzats l’escrit de petició 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, acorda que es transmeti als grups parlamentaris perquè, si escau, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària, i també al Departament de
Salut, per si considera oportú endegar alguna modificació o acció en relació amb el
règim jurídic i marc d’actuació de l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques.»
Així mateix, acorda traslladar aquest acord, amb les consideracions jurídiques,
a la peticionària.
I això seria, doncs, el que plantejaríem la comissió.
La presidenta

Perfecte. Moltes gràcies, diputada.
Podríem aprovar aquest punt per assentiment? (Pausa.) D’acord.
Quedaria, doncs, també aprovat el punt vuitè.

Escrit relatiu a una denúncia pel presumpte genocidi comès pel Regne
d’Espanya al País Basc
125-00205/12

Passem al següent punt de l’ordre del dia, el punt número 9, escrit relatiu a una
denúncia pel presumpte genocidi comès pel Regne d’Espanya al País Basc. Tindria
la paraula, pel Grup Parlamentari d’En Comú Podem, la diputada Jessica González.
Jessica González Herrera

Gràcies. En aquest cas, es tracta d’una persona peticionària que fa arribar unes
còpies relatives a una denúncia presentada davant el Jutjat Central d’Instrucció perquè considera que des de fa segles hi ha un genocidi contra el poble basc promogut
pel Regne d’Espanya. Seguidament, s’adjunten una sèrie de còpies de denúncies a
altres jutjats i escrits sobre la qüestió.
Les consideracions jurídiques, en aquest cas...: «Després d’analitzar l’escrit i la
documentació presentada des del 10 de maig del 2018, es desprèn que l’objecte de
la sol·licitud no es pot considerar una petició en el sentit que estableixen els articles
3 i 8 de la Llei orgànica 4/2001, reguladora del dret de petició, ni en el que estableixen els articles 4.2 i 14.1.b de les normes internes de funcionament de la Comissió
de Peticions, ja que es constata que aquesta qüestió que planteja únicament es podria
formular i eventualment resoldre via judicial.
»I, en conseqüència, en tractar-se d’una matèria que no pot ser objecte del dret
de petició i que no té com a objecte assumptes de la competència de la comissió, es
proposa d’inadmetre aquest tràmit escrit.»
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Aquesta és la proposta d’actuació que ens fa la lletrada, ja que insistim en que
la demanda és aliena a les competències de la comissió i s’hauria de vehicular per
mitjà de les autoritats policials i, si escau, judicials, i s’acorda i es proposa traslladar
aquest acord a la remitent.
I amb aquesta actuació es clou la tramitació de l’expedient.
La presidenta

Perfecte. Gràcies, diputada.
Podríem aprovar també aquest punt per assentiment? (Pausa.) Sí? (Pausa.)
D’acord.
Doncs aquest punt també quedaria aprovat.

Escrit relatiu a la queixa d’una ciutadana sobre els pressupostos
de la Generalitat per al 2020
125-00204/12

I passaríem, doncs, al darrer punt de l’ordre del dia, escrit relatiu a la queixa
d’una ciutadana sobre els pressupostos de la Generalitat per al 2020. I té la paraula,
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat Matías Alonso.
Matías Alonso Ruiz

Gràcies, presidenta. Doncs aquesta petició arriba al Parlament per via del síndic
de greuges el juliol de 2020, després que la peticionària fes una demanda directament al president de la Generalitat. La peticionària diu que només ha rebut negatives als suggeriments sobre els pressupostos en forma de decàleg que havia tramès
al president de la Generalitat de Catalunya.
I aquest decàleg és el següent. Primer, que s’anul·lin les millores aprovades per a
les persones dels expresidents de la Generalitat.
Segon, que les dietes dels diputats tinguin la mateixa consideració que les dels
funcionaris pel que fa a l’import i la justificació, i que els diputats retornin els imports rebuts per aquest concepte durant el confinament.
Tercer, que es redueixi a la meitat el nombre d’alts càrrecs, de càrrecs de confiança, de personal eventual i de directius del sector públic, i que el sou de la resta
s’equipari a la realitat d’un país amb un salari mitjà de 950 euros.
Quart, que les pagues i indemnitzacions que reben els polítics en cessar en el
càrrec es regulin pel sistema general de pensions.
Cinquè, que els polítics involucrats en accions contràries a la llei o al codi ètic
perdin el dret a qualsevol paga.
Sisè, que es rescindeixi el contracte de tot el personal polític, assessors i càrrecs de
confiança que no hagin treballat durant el confinament.
Setè, que els funcionaris recuperin les pagues i la productivitat suprimides des
de la crisi del 2012.
Vuitè, que els cotxes oficials només puguin ésser usats per càrrecs en actiu.
Novè, que es regulin les incompatibilitats i els conflictes d’interessos dels polítics.
Desè, que la meitat del pressupost previst per a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals es destini a impulsar l’economia verda contra el canvi climàtic.
Aquest escrit, ho repeteixo, arriba a aquest Parlament perquè el síndic de greuges
considera que, efectivament, es tracta de qüestions que són competència parlamentària. Tracta diverses qüestions, en la queixa, que es poden articular per mitjà de
modificacions normatives. D’altres aspectes, doncs, consisteixen en exposar la seva
disconformitat amb la Llei vigent de pressupostos, la 4/2008. Per tant, en qualsevol
cas, doncs, s’hauria de tenir present, si fos el cas, l’elaboració normativa de la futura
llei de pressupostos.
I també planteja qüestions la dimensió de les quals, tot i tenir incidència en el
pressupost públic, queda en l’àmbit de la decisió del Govern.
Sessió 2 de la CP

10

DSPC-C 53
27 de juliol de 2021

Finalment, exposa un seguit de qüestions que tenen a veure amb el règim retributiu dels diputats, l’import del qual s’estableix anualment en el pressupost del Parlament.
La proposta d’actuació és: «Una vegada analitzats l’escrit de petició 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 al departament de la Presidència,
perquè en tingui coneixement i per si considera convenient adoptar alguna decisió
sobre aquesta matèria.
»Així mateix, acorda de traslladar aquest acord i les consideracions jurídiques a
la peticionària.»
I també proposa que: «Amb aquesta actuació, la comissió dona per acabada la
tramitació d’aquesta petició.»
La presidenta

Perfecte. Moltes gràcies, diputat.
Podríem aprovar aquest punt per assentiment? (Pausa.) Sí? (Pausa.)
Doncs aquest punt també quedaria aprovat.
I, abans d’acabar la sessió, tal com ha explicat la lletrada a l’inici de la sessió
sobre el funcionament d’aquesta comissió, caldria que els grups que no tenen representació en la Mesa designessin un portaveu per a la Mesa Ampliada.
Per tant, si els sembla, el podríem nomenar ara mateix ja de viva veu. (Pausa.) Si
volen cinc minuts per... (La presidenta dona la paraula a Mònica Palacín i París.)
Mònica Palacín i París

És que nosaltres, diguéssim, el portaveu que teníem nomenat era el diputat Pau
Morales, que avui justament no ha pogut venir. I, per tant, demanaríem fer una consulta i traslladar-ho al més aviat possible durant el dia.
Gràcies.
La presidenta

Sí, cap problema. Si hi estan d’acord tots els grups, donem un marge d’uns dies
per poder comunicar el portaveu. Seria només per assistir a aquestes reunions de la
Mesa Ampliada i poder tractar els punts, d’acord? (Pausa.) Els grups serien el Grup
d’Esquerra Republicana, Ciutadans, VOX, la CUP i comuns, que no tenen representació en la Mesa, d’acord? (Pausa.) Perfecte.
Doncs havent-se tractat... (Matías Alonso Ruiz demana per parlar.) Sí, senyor
Alonso.
Matías Alonso Ruiz

Jo entenc que, en els grups que tenim només un representant a la comissió, la lògica és que el portaveu dins de la Mesa Ampliada sigui... Per tant, jo em considero
portaveu, en aquest cas.
La presidenta

Sí, d’acord. Perfecte. Doncs els que només tenen un membre ja els donem per
nomenats, i faltaria només Esquerra Republicana, en aquest cas. (Veus de fons.) Perfecte.
Doncs havent-se tractat tots els punts de l’ordre del dia, aixequem la sessió.
La sessió s’aixeca a tres quarts d’onze del matí i un minut.
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