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Sessió 12 de la CP

La sessió de la Comissió de Peticions (CP) s’obre a dos quarts d’onze del matí i sis mi-
nuts. Presideix Marc Sanglas i Alcantarilla, acompanyat de la secretària, Àngels Martínez 
Castells, i del secretari en funcions, Joan Giner Miguélez. Assisteix la Mesa el lletrat Joan 
Ridao i Martín.

Hi són presents els diputats Antoni Balasch i Parisi, Carmina Castellví i Vallverdú, Violant 
Cervera i Gòdia, Anna Figueras i Ibàñez, David Rodríguez i González, Bernat Solé i Barril i 
Montserrat Vilella i Cuadrada, pel G. P. de Junts pel Sí; David Mejía Ayra i Sergio Sanz Jimé-
nez, pel G. P. de Ciutadans; Rosa Maria Ibarra Ollé, pel G. P. Socialista; Alberto Villagrasa 
Gil, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Sergi Saladié Gil, pel G. P. de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Propostes de tramitació de noves peticions.
1.1. Escrit relatiu a la recuperació de l’aeri d’Esparreguera (tram. 126-00057/11). Trami-

tació.
1.2. Escrit relatiu a la revisió de la regulació sobre l’accés d’animals domèstics al trans-

port públic (tram. 126-00061/11). Tramitació.
2. Propostes de tramitació de peticions en curs.
2.1. Escrit relatiu a una proposta de reforma legislativa per tal que les escoles actuïn a fa-

vor de les víctimes d’assetjament escolar (tram. 126-00032/11). Tramitació.
2.2. Escrit relatiu a les pràctiques no laborals en empreses per a menors de vint-i-cinc 

anys (tram. 126-00039/11). Tramitació.
2.3. Escrit relatiu a l’equiparació d’Andorra amb un paradís fiscal en la Resolució 306/XI, 

sobre l’orientació política general del Govern (tram. 126-00044/11). Tramitació.
2.4. Escrit relatiu al servei de tren de la línia R16 (tram. 126-00046/11). Tramitació.
2.5. Escrit relatiu a la suspensió del pagament de pensions per part del Govern de la Re-

pública de Veneçuela (tram. 126-00047/11). Tramitació.

El president

Bon dia, en tot cas, atès que hi ha quòrum, donaríem inici a la sessió de la Comissió 
de Peticions del 30 de maig del 2017.

Escrit relatiu a la recuperació de l’aeri d’Esparreguera

126-00057/11

Començaríem amb el primer punt de l’ordre del dia, és l’1.1, que és l’escrit relatiu a 
la recuperació de l’aeri d’Esparreguera.

La senyora Violant Cervera, si us plau?

Violant Cervera i Gòdia

Moltes gràcies, president. El remitent, tenint en compte un seguit de consideracions 
que entenc que han fet el Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat, alguns 
ajuntaments, i l’empresa Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya relatives a l’aeri 
d’Esparreguera, demana mantenir una franja horària en els serveis de trens d’Olesa, 
tancant i obrint, primer, la línia i, després, el ramal, respectivament, en servei completa-
ment operatiu per al compliment de la Resolució 596/VIII, del Parlament de Catalunya.

També demana elaborar un pla de promoció a curt i mitjà termini, que coordini to-
tes les parts implicades: l’Ajuntament d’Esparreguera, el d’Olesa de Montserrat, Ferro-
carrils de la Generalitat per a promoure més el transport públic accessible i sostenible 
de Barcelona, i que faci un acord especial amb l’Autoritat de Transports Metropolitans 
mitjançant la creació d’una comissió, amb un pla de millora contínua i de qualitat total 
del servei per mitjà d’un conveni.

També demana fer una amortització més favorable d’unes instal·lacions ja construï-
des, proposar alternatives al tancament per millorar el TIR i fer un ascensor amb teleco-
mandament, si és viable, per tal que la gent sigui lliure per poder volar només pitjant un 
botó i, alhora, crear nous llocs de treball, en una conjuntura econòmica de crisi, i reduir 
les emissions de gas amb efecte d’hivernacle.
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I, per últim, també demana reobrir el debat parlamentari per tal que els grups par-
lamentaris iniciïn les accions que considerin pertinents, si estan disconformes amb el 
paper del Govern amb relació a les conseqüències del tancament i la paralització del 
servei. 

Algunes consideracions jurídiques són que la Comissió de Territori, en una sessió 
tinguda el 3 de febrer del 2010, va debatre el text de la Proposta de resolució sobre 
l’adaptació dels horaris de l’aeri que connecta Olesa de Montserrat i Esparreguera amb 
els horaris de l’estació d’Olesa de Montserrat, de Ferrocarrils de la Generalitat, perquè 
el temps d’espera no superi els cinc minuts, presentada pel Grup Parlamentari dels So-
cialistes, Ciutadans, Esquerra Republicana i el Grup Parlamentari d’Iniciativa per Cata-
lunya - Verds i, finalment, d’acord amb l’article 146 del Reglament, va acordar la resolu-
ció següent, que és que: «El Parlament insta el Govern a adaptar els horaris de l’aeri que 
connecta Esparreguera i Olesa de Montserrat als horaris de Ferrocarrils de la Generali-
tat de Catalunya a l’estació d’Olesa, de manera que, en general, el temps d’espera en tots 
els sentits no superi els cinc minuts.»

Per altra banda, l’1 de desembre del 2011 fou presentada la Proposta de resolució so-
bre el manteniment del funcionament de l’aeri entre Esparraguera i Olesa de Montserrat 
el 2012, a instàncies del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya - Els Verds i Es-
querra Unida i Alternativa, i que fou rebutjada, per la qual s’instava el Govern a mante-
nir en funcionament l’aeri que uneix Esparreguera i Olesa de Montserrat, deixant sense 
efecte els plans de tancar aquest servei durant l’any 2012.

Segons aquest històric de la tramitació, la Mesa Ampliada amb els portaveus de la 
Comissió de Peticions, en sessió del 23 de maig del 2017, va acordar elevar una proposta 
d’acord a la comissió, que és la que llegeixo també a continuació: «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 aquest expedient, la Comissió de Peticions, d’acord amb 
l’article 68.3.b del Reglament del Parlament de Catalunya, acorda de trametre la petició 
i la resta d’actuacions als grups parlamentaris, perquè, si ho creuen convenient, puguin 
promoure alguna iniciativa parlamentària», i també acorda de comunicar la petició i 
concloure el seguiment de l’expedient.

Per aquest motiu, doncs, donaríem per tancat l’expedient.

El president

D’acord, gràcies. En tot cas, si no hi ha cap oposició per cap dels grups parlamenta-
ris, donaríem aquest punt com aprovat per assentiment.

I passaríem al següent punt de l’ordre del dia, l’1.2: escrit relatiu a la revisió de la re-
gulació sobre l’accés d’animals domèstics al transport públic.

Escrit relatiu a la revisió de la regulació sobre l’accés d’animals 
domèstics al transport públic

126-00061/11

La senyora Rosa Ibarra, si us plau.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies. La remitent de l’escrit exposa el problema que com a usuària de transport 
públic pateix des que s’ha regulat l’accés dels animals domèstics al transport públic. 

La remitent explica que, des de que els animals poden anar a tots els vagons, tant de 
metro com de tren –i, per tant, ha augmentat molt el nombre d’usuaris que es desplacen 
amb les seves mascotes–, té més dificultats respiratòries, ja que és asmàtica i una de les 
seves al·lèrgies, mèdicament certificada, és al pèl dels animals.

Per aquest motiu, la remitent sol·licita que es delimitin les zones que els uns i els al-
tres poden fer servir. La remitent exposa que ha fet aquesta mateixa reclamació, tant a 
Renfe com a Transports Metropolitans de Barcelona, però la resposta és que la legisla-
ció no imposa cap restricció. També ha presentat una reclamació davant del Síndic de 
Greuges, que ens ve adjuntada.

A partir d’aquí, hi ha unes consideracions jurídiques, profusament, diguem-ne, ar-
gumentades, que van des de la reglamentació europea a l’espanyola i a la catalana i que 
acaba amb un tancament d’aquesta argumentació jurídica, que diu: «En suma, als efec-
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tes del que exposa la peticionària, es pot concloure que els animals que acompanyen els 
usuaris del transport públic han de tenir determinades característiques físiques i que, 
en cap cas, no està garantit que es pugui portar un gos o un altre animal de companyia 
si la resta d’usuaris s’hi neguen, tenint en compte, a més, les facultats de correcció de 
què disposa la intervenció. Cal, a més, que els tenidors de gossos tinguin cura de la seva 
higiene. Aquestes i altres limitacions, tanmateix, no són aplicables als gossos pigall, ja 
que es consideren imprescindibles per a les persones discapacitades.»

Tenint en compte aquests antecedents, la Mesa Ampliada amb els portaveus de la 
Comissió de Peticions, en la sessió de 23 de maig del 2017, va acordar elevar una pro-
posta d’acord a la comissió, que és la que a continuació els llegeixo: «Una vegada exa-
minada la petició i la resta d’antecedents que consten en aquest expedient, la Comissió 
de Peticions, d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament de Catalunya, 
acorda de trametre la petició i la resta d’actuacions als grups parlamentaris, perquè, si 
ho creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària. 

»S’acorda, igualment, de comunicar-ho al peticionari i cloure seguidament l’expe-
dient.»

El president

Moltes gràcies. Si no hi ha cap vot en contra per part dels grups parlamentaris, do-
naríem també aquest punt com aprovat per assentiment.

Escrit relatiu a una proposta de reforma legislativa per tal que les 
escoles actuïn a favor de les víctimes d’assetjament escolar

126-00032/11

I passaríem al segon bloc d’assumptes del dia, que seria el 2.1, l’escrit relatiu a una 
proposta de reforma legislativa per tal que les escoles actuïn a favor de les víctimes 
d’assetjament escolar.

El senyor Sergi Saladié, si us plau.

Sergi Saladié Gil

Molt bé, gràcies. La remitent de l’escrit demana una reforma legislativa que compor-
ti una major implicació i seguiment per part de les escoles en los casos d’assetjament 
d’alumnes i que estableixi l’obligació dels tutors legals dels assetjadors de fer-se respon-
sables dels eventuals danys causats, a més d’establir mesures com ara treballs socials o 
teràpies per als assetjadors, d’una durada entre deu i dotze anys.

Hi ha tota una sèrie de consideracions jurídiques, entre elles, doncs, que la Llei 
12/2009, de 10 de juliol, d’educació, estableix a l’article 33 una regulació expressa per a 
la protecció contra l’assetjament escolar i contra les agressions que puguin ser objecte 
d’alumnes. Així, també s’estableix que el Govern i el Departament d’Ensenyament han 
d’adoptar les mesures necessàries per a prevenir les situacions d’assetjament escolar i, 
si s’escauen, afrontar-les de manera immediata. I per assegurar en tot cas, als afectats, 
l’assistència adequada i la protecció necessària per a garantir-los lo dret a la intimitat.

A aquests efectes, lo Departament ha de posar a disposició dels centres els mitjans 
necessaris per atendre les situacions de risc d’assetjament escolar. En cas que resulti 
imprescindible, es poden adoptar mesures extraordinàries d’escolarització, i el Departa-
ment pot adoptar també, en l’àmbit del personal al seu servei, mesures extraordinàries 
de mobilitat.

Finalment, la llei preveu que el Govern ha d’adoptar les mesures normatives per-
tinents per assegurar davant les agressions la protecció del professorat i de la resta del 
personal dels centres educatius i de llurs béns o patrimoni. En lo cas que les agressions 
siguin comeses per menors escolaritzats al centre, si fracassen les mesures correctores 
i de resolució de conflictes, s’han d’aplicar les mesures establertes per la legislació de la 
infància i l’adolescència. A més, l’Administració educativa ha d’assegurar l’opció d’as-
sistència lletrada gratuïta del professorat i a la resta del personal dels centres públics i 
dels centres privats sostinguts amb fons públics que siguin víctimes de la violència es-
colar, sempre que els interessos dels defensats i els de la Generalitat no siguin oposats 
o contradictoris.
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Durant l’onzena legislatura també han estat aprovades diferents iniciatives parla-
mentàries sobre la qüestió, com la Resolució 23/XI, sobre l’aplicació de protocols contra 
l’assetjament escolar, o la Resolució 497/XI, sobre mesures per fer front a l’assetjament 
i el ciberassetjament entre iguals. També la Moció 1/XI, sobre transfòbia, i les mesures 
contra l’assetjament i la discriminació per raó de gènere i la Moció 6/XI, sobre les me-
sures per garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius 
–la moció es pot consultar al SIAP, vull dir..., està perfectament publicada.

I, quant a l’historial de la tramitació, la Mesa Ampliada amb los portaveus de la 
Comissió de Peticions, de la sessió del dia 9 de novembre de 2016, va adoptar l’acord 
següent: «La Mesa Ampliada amb los portaveus de la Comissió de Peticions acorda ad-
metre a tràmit la petició i obrir un termini d’adhesions de quatre mesos, que finalitzarà 
lo 10 de març de 2017.»

Finalitzat lo termini d’adhesions amb una adhesió, la Mesa Ampliada amb los por-
taveus de la Comissió de Peticions, en la sessió del 18 d’abril de 2017 va acordar elevar 
una proposta d’acord a la comissió. La proposta d’actuació que la Mesa Ampliada fa a la 
Comissió és la següent: «A la vista del que ha quedat exposat i un cop examinada la pe-
tició i les consideracions jurídiques pertinents, la Comissió de Peticions acorda, d’acord 
amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament, trametre la petició i la resta d’ante-
cedents als grups parlamentaris per al seu coneixement, i perquè, si ho estimen conve-
nient, emprenguin les iniciatives parlamentàries escaients. Així mateix, acorda de tras-
lladar aquest acord al peticionari. Amb aquesta actuació es clou la present tramitació.»

El president

Moltes gràcies. Donaríem aquest punt també com aprovat per assentiment, si no hi 
ha cap inconvenient per part dels grups parlamentaris.

Escrit relatiu a les pràctiques no laborals en empreses per a menors de 
vint-i-cinc anys

126-00039/11

I passaríem al punt 2.2, l’escrit relatiu a les pràctiques no laborals en empreses per a 
menors de vint-i-cinc anys.

El senyor Joan Giner, si us plau?

Joan Giner Miguélez

Molt bon dia, el remitent de l’escrit demana una reforma legislativa en el que regula 
les pràctiques no laborals en empreses per menors de vint-i-cinc anys. No estem parlant 
de pràctiques en conveni universitari, sinó que estem parlant de pràctiques que depenen 
del Servei d’Ocupació Pública. El remitent apunta que aquest contracte que es forma-
litza no reconeix cap relació laboral amb l’empresa, fet que no permet acollir-se ni a 
l’Estatut del treballador ni tampoc a cap normativa o cap conveni que puguin tenir les 
mateixes universitats.

El remitent afegeix que la normativa específica, que és el Reial decret 1543/2011, del 
31 d’octubre, pel qual es regulen aquestes pràctiques no laborals en empreses, és massa 
simple i que deixa desprotegits els drets dels joves, no estableix ni dies lliures, ni vacan-
ces per als joves, i no regula la rescissió dels convenis subscrits a l’empresa, ni en limita 
el nombre. Finalment, el remitent denuncia que l’Administració no exerceix el control 
i el seguiment de les pràctiques que estableix la normativa.

Com a consideracions jurídiques d’aquesta proposta que ha entrat, es veu realment 
que, a partir d’analitzar el reial decret 1543, no existeix relació laboral entre l’empresa i 
el jove i, per tant, és cert el que denuncia. Les pràctiques van dirigides a joves entre di-
vuit i vint-i-cinc anys, a través del servei públic d’ocupació, de joves que tenen titulació 
universitària o formació professional, i aquestes pràctiques duren entre sis i nou mesos 
i després, aquestes empreses col·laboradores han de cedir al servei públic d’ocupació un 
certificat, diguéssim, i alhora, els joves reben una beca de, com a mínim, el 80 per cent 
de l’IPREM mensual vigent i els són aplicables els mecanismes d’inclusió a la seguretat 
social, d’acord amb el reial decret i d’acord amb la Disposició 27/2011.

L’historial de tramitació d’aquesta petició, del dia 20 de desembre del 2016, és tra-
metre, o demanar, diguéssim, al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
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d’acord amb l’article 68.3, un informe, així com obrir un període d’adhesions d’un mes 
que va acabar, ja, el dia 23 de gener d’aquest any mateix. Un cop rebut l’informe i amb 
les seves consideracions, la proposta d’actuació de la Mesa Ampliada, que fa a la Co-
missió és: «A la vista de les consideracions jurídiques i del contingut de l’informe del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la Comissió de Peticions acorda que, 
d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament de Catalunya, es trameti la pe-
tició, el contingut de l’expedient i el referit informe als grups parlamentaris, perquè, si 
ho estimen convenient, emprenguin les iniciatives parlamentàries escaients. Així ma-
teix, acorda traslladar aquest acord a la peticionària, juntament amb els antecedents que 
obren l’expedient i l’informe del Departament. Amb aquesta actuació es clou la present 
tramitació.»

El president

Moltes gràcies. Doncs, donaríem també aquest punt com aprovat per assentiment, si 
no hi ha cap oposició dels grups parlamentaris.

Escrit relatiu a l’equiparació d’Andorra amb un paradís fiscal en la 
Resolució 306/XI, sobre l’orientació política general del Govern

126-00044/11

I passaríem al punt 2.3, l’escrit relatiu a l’equiparació d’Andorra amb un paradís fis-
cal en la Resolució 306/XI, sobre l’orientació política general del Govern.

Senyor David Rodríguez, per exposar-ho, si us plau. Gràcies.

David Rodríguez i González

Molt bon dia; gràcies, president. El remitent de l’escrit, en nom de l’Assemblea Ex-
terior d’Andorra de l’Assemblea Nacional Catalana, demana que s’elimini qualsevol re-
ferència a Andorra de la Resolució 306/XI, del Parlament de Catalunya, sobre l’orien-
tació política general del Govern, atès que aquesta resolució equipara Andorra amb una 
paradís fiscal.

La Resolució 306/XI, del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general 
del Govern, diu, en l’article 30: «El Parlament de Catalunya es compromet a prohibir 
l’entrega de guardons i distincions esportives i culturals a persones que duguin a terme 
la major part de llur activitat a Catalunya, però que tinguin llur domicili fiscal a països 
considerats paradisos fiscals per la Unió Europea, a Andorra o a Mònaco.»

A l’article 31, diu: «El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure, per mitjà 
de l’òrgan competent en matèria de contractació pública, la introducció en els plecs de 
clàusules d’un mecanisme per exigir als licitadors, els adjudicataris i els subcontractis-
tes, que compleixin rigorosament la legislació tributària i, específicament, que no du-
guin a terme operacions financeres contràries a la normativa tributària en països que no 
tenen normes sobre el control de capitals i són considerats paradisos fiscals per la Unió 
Europea, a Andorra o a Mònaco.»

La Mesa Ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peticions, en la sessió del 
dia 20 de desembre de 2016, va adoptar l’acord següent: «La Mesa Ampliada amb els 
portaveus de la Comissió de Peticions, acorda admetre a tràmit la petició i obrir un ter-
mini d’adhesions de tres mesos, que finalitzarà el 23 del III del 2017.»

Finalitza el termini d’adhesions, sense cap adhesió.
La Mesa Ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peticions, en la sessió del 

18 d’abril de 2017, va acordar elevar una proposta d’acord a la comissió. La proposta 
d’actuació que la Mesa Ampliada fa a la comissió és: «En el marc de les funcions de 
control i de direcció política, les resolucions constitueixen actes parlamentaris que no 
només poden instar el Govern a fer o no fer una determinada actuació, sinó també anar 
dirigides a manifestar el criteri, la voluntat o el desig de la cambra. Així mateix, les re-
solucions permeten promoure, amb caràcter general, la deliberació i la presa de posició 
del Parlament sobre una determinada qüestió, com a una via per propiciar el debat po-
lític i constrènyer els grups de la cambra i, d’aquesta manera, prendre posició expressa 
sobre un assumpte o tema determinat.

»Aquesta possibilitat és la prevista, precisament, en l’article 164.1 del Reglament 
del Parlament de Catalunya. La seva eficàcia jurídica s’exhaureix, tanmateix, en la seva 
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vinculació política. Per això, reglamentàriament, s’estableixen els mecanismes per a re-
tre comptes del seu compliment davant la mateixa cambra. Als efectes del que expressa 
el peticionari, no cal dir que el Parlament, en l’exercici de les seves funcions, pot va-
riar el seu posicionament, si així ho desitja la majoria requerida, a instàncies dels sub-
jectes legitimats per emprendre les iniciatives escaients.

»A la vista d’això, la Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 68.3.b del Re-
glament del Parlament de Catalunya, acorda de trametre l’escrit del peticionari, junta-
ment amb els antecedents necessaris, als grups parlamentaris, per tal que, si ho estimen 
convenient, promoguin les iniciatives escaients. Així mateix, acorda de comunicar-ho 
al sol·licitant. Amb aquesta actuació, es dona per tancada la tramitació d’aquest expe-
dient.»

El president

Molt bé, moltes gràcies. El donaríem també com aprovat per assentiment, si no hi ha 
cap oposició.

Escrit relatiu al servei de tren de la línia R16

126-00046/11

I passaríem al 2.4, escrit relatiu al servei del tren de la línia R16.
La senyora Àngels Martínez, si us plau.

Àngels Martínez Castells

Sí, bon dia. El peticionari envia un escrit en què vol saber, vol conèixer de qui de-
pèn, si de la Generalitat o del Govern de l’Estat, el servei ferroviari de la línia R16 en 
el seu pas per les Terres de l’Ebre i quins són els motius pels quals en aquesta línia els 
trens són més antics i que ell considera de pitjor qualitat. I demana que es busqui una 
solució o pregunta quina seria la solució a aquesta situació.

Les consideracions jurídiques bàsicament passen per considerar, amb raó, que l’es-
crit no incorpora cap petició pròpiament dita, més aviat és una demanda d’informació. 
Tot i així, es sol·licita un informe al Departament de Territori i Sostenibilitat amb rela-
ció a les preocupacions d’aquest ciutadà, de la línia Rodalies Barcelona-Tarragona-Tor-
tosa-Ulldecona, que opera Renfe en..., que de fet opera Renfe com a titular però corres-
pon a la Generalitat.

El resum de l’informe és que, de fet, hi ha diverses sèries de trens que cobreixen 
aquesta línia, que algunes s’han remodelat i adaptat, altres –potser segurament de les 
que més es queixa el ciutadà– són de reforç i circulen, bàsicament, en caps de setmana, 
festius, etcètera. I, en canvi, doncs, els trens de la sèrie 449, doncs, són semidirectes, 
són confortables, són llargs, són còmodes, per a llargues distàncies són especialment 
confortables. I els trens de la sèrie 448, que són més antics, però, tanmateix, tenen bo-
nes prestacions, etcètera.

Aleshores, vista una mica la diversitat de condicions i vist, també, doncs, que el que 
fa el peticionari no és una petició estricta, sinó més aviat una demanda d’informació, la 
Mesa Ampliada proposa a la comissió que: examinada la petició i la resta d’antecedents 
que consten a l’expedient, d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del Parlament de 
Catalunya..., acorda remetre la petició i resta d’actuacions als grups parlamentaris per-
què, si així ho estimen convenient, emprenguin les iniciatives parlamentàries adients. 
I, així mateix, acorda traslladar aquest acord al peticionari. I, amb aquesta doble actua-
ció, clouria la present tramitació.

El president

Moltes gràcies. Donaríem, doncs, així també com aprovat per unanimitat aquest 
acord, si no hi ha oposició per part de ningú.
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Escrit relatiu a la suspensió del pagament de pensions per part del 
Govern de la República de Veneçuela

126-00047/11

I passaríem, ja, al darrer punt de l’ordre del dia d’aquesta sessió, el 2.5, l’escrit rela-
tiu a la suspensió del pagament de pensions per part del Govern de la República de Ve-
neçuela.

El senyor Sergi Saladié, si us plau.

Sergi Saladié Gil

Molt bé, gràcies. Lo remitent de l’escrit, en representació de l’Associació de Pensio-
nistes i Jubilats de Veneçuela a Catalunya, Pejucat, informa que el 80 per cent dels seus 
afiliats són de nacionalitat espanyola i tots resideixen a Catalunya i exposa que es diri-
geixen al Parlament de Catalunya per sol·licitar el suport, l’assistència i solidaritat per la 
greu situació d’exclusió social que estan patint per la suspensió de les transferències de 
les seves pensions per part del Govern de la República Bolivariana de Veneçuela des 
de finals del 2015. Una situació que viola els preceptes constitucionals i legals interna-
cionals, així com lo Conveni bilateral de seguretat social subscrit entre Veneçuela i Es-
panya l’any 1988.

Les consideracions jurídiques fan referència a que el peticionari exposa la proble-
màtica suscitada pel Govern de Veneçuela en deixar de fer efectiu lo pagament de la 
corresponent pensió als emigrants retornats a l’Estat espanyol, a pesar que existix un 
conveni de reciprocitat sobre aquesta matèria i malgrat les gestions desplegades per la 
seguretat social espanyola.

En efecte, el conveni bilateral subscrit lo 12 de maig de l’any 88 entre l’Institut Na-
cional de la Seguretat Social espanyol i l’Institut Veneçolà de la Seguretat Social, que 
va entrar en vigor l’1 de juliol de l’any 1990, preveu un tracte recíproc entre ambdues 
entitats públiques per garantir los dits pagaments. Lo dia 30 de març de 2017, una re-
presentació de l’Associació de Pensionistes i Jubilats de Veneçuela a Catalunya va com-
parèixer davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència, per informar sobre les activitats de l’associació i els problemes que tenen 
los jubilats per cobrar les pensions. Actualment, los grups parlamentaris estan treba-
llant en l’elaboració d’alguna iniciativa parlamentària relativa a aquesta qüestió.

La història de la tramitació diu lo següent: «La Mesa Ampliada amb los portaveus 
de la Comissió de Peticions, de la sessió del dia 9 de març del 2017, va adoptar l’acord 
següent: 

»La Mesa ampliada amb los portaveus de la Comissió de Peticions acorda admetre a 
tràmit la petició, obrir un termini d’adhesions d’un mes, que finalitzarà el dia 11 d’abril 
de 2017. Finalitzat lo termini d’adhesions, sense rebre cap adhesió, la Mesa Ampliada 
amb los portaveus de la Comissió de Peticions, en la sessió del 23 de maig del 2017, va 
acordar elevar una proposta d’acord a la comissió, que és la següent: 

»Una vegada examinada la petició i la resta d’antecedents que consten en aquest 
expedient, la Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 68.3.b del Reglament del 
Parlament de Catalunya, acorda de trametre la petició i la resta d’actuacions als grups 
parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa par-
lamentària. Finalment, s’acorda igualment de comunicar-ho al peticionari. Amb aques-
ta actuació, es dona per tancada la tramitació d’aquesta petició.»

El president

Moltes gràcies. Donaríem, doncs, també, com aprovat per unanimitat aquest darrer 
punt, si no hi ha cap oposició per part dels grups parlamentaris. 

I, sense més punts a l’ordre del dia, aixecaríem la sessió. 
Gràcies.

La sessió s’aixeca a les onze del matí.
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