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Sessió 13 de la CP

La sessió de la Comissió de Peticions (CP) s’obre a dos quarts de tres de la tarda i set 

minuts. Presideix Marc Sanglas i Alcantarilla, acompanyat de la vicepresidenta, Maria Ro-

sell i Medall, 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, Violant Cervera i Gòdia, Ferran Ci-

vit i Martí, Carles Prats i Cot, 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, Alfon-

so 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 a la Proposició de llei de la renda garantida de ciutadania establerta 

per l’article 24.3 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (tram. 125-00012/11). Tramitació.

1.2. Escrit relatiu a la compensació econòmica de la pèrdua d’ingressos dels ajunta-

ments i altres propostes (tram. 125-00013/11). Tramitació.

1.3. Escrit relatiu a les lluites entre els grups parlamentaris (tram. 125-00014/11). Trami-

tació.

2. Propostes de tramitació de peticions en curs.

2.1. Escrit relatiu als títols de transport i a les sancions (tram. 125-00010/11). Tramitació.

2.2. Escrit relatiu a la legalització del cànnabis (tram. 126-00048/11). Tramitació.

2.3. Escrit relatiu a la revisió del Reglament dels serveis jurídics de l’Administració de la 

Generalitat perquè els advocats de la Generalitat no hagin d’assumir la defensa penal de 

funcionaris i alts càrrecs en els casos d’assetjament laboral (tram. 126-00049/11). Trami-

tació.

2.4. Escrit relatiu al reconeixement de les famílies monoparentals com a famílies nom-

broses (tram. 126-00052/11). Tramitació.

2.5. Escrit relatiu a la reducció del material i el volum dels embalatges (tram. 126-

00058/11). Tramitació.

2.6. Escrit relatiu a l’elaboració d’un estudi per a crear una subvenció per a les comu-

nitats de veïns que vulguin fer jardins als terrats de llurs edificis (tram. 126-00060/11). Tra-

mitació.

2.7. Escrit relatiu a la inclusió de teràpies alternatives en el tractament de les malalties 

minoritàries cròniques (tram. 126-00062/11). Tramitació.

2.8. Escrit relatiu a la publicitat adreçada als turistes (tram. 126-00063/11). Tramitació.

2.9. Escrit relatiu a la preeminència de la legislació catalana (tram. 126-00065/11). Tra-

mitació.

El president

Bon dia. En tot cas, si els sembla, començaríem aquesta Comissió de Peticions 
tal com estava prevista.

Escrits de peticions acumulats
125-00012/11, 125-00013/11 i 125-00014/11

Tenint en compte els horaris que estem seguint i, diguem-ne, prèvia consulta al 
lletrat, com que aquests temes han estat defensats en la Mesa Ampliada de Peticions 
i, per tant, ja hi ha uns dictàmens que surten de manera consensuada, el que..., si els 
sembla, ens estalviaríem la defensa de cadascun dels dictàmens. Faríem una votació 
per a cadascun dels dictàmens i, per tant, diguem-ne, entendríem per finalitzada, 
després de la votació, aquesta comissió. 
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Si no hi ha cap inconvenient, utilitzaríem aquesta fórmula i així ens permetria 
també, diguem-ne, estalviar..., un estalvi de temps. (Pausa.)

En tot cas, començaríem per l’1.1.
Vots en contra? 
(Veus de fons.) O, en tot cas, fem allò: s’aprova per assentiment.
1.2? 
També s’aprova per assentiment.
1.3? 
S’aprova per assentiment.

Escrits de peticions acumulats (continuació)
125-00010/11, 126-00048/11, 126-00049/11, 126-00052/11, 126-00058/11, 

126-00060/11, 126-00062/11, 126-00063/11 i 126-00065/11

2.1? 
Aprovat per assentiment.
2.2? 
Aprovat per assentiment.
2.3? 
Si algú em vol, diguem-ne, interrompre, ho pot fer. (Rialles.)
2.3, aprovat per assentiment.
2.4?
Aprovat per assentiment.
2.5?
Aprovat per assentiment.
2.6?
Aprovat per assentiment.
2.7?
Aprovat per assentiment.
2.8? 
Aprovat per assentiment.
2.9? 
Aprovat per assentiment.
S’aixeca la sessió. Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de tres de la tarda i nou minuts.
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