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Sessió 2 de la CP

La sessió de la Comissió de Peticions (CP) s’obre a dos quarts d’onze del matí i set 

minuts. Presideix Yolanda López Fernández, acompanyada del vicepresident, Pol Gibert 

Horcas, i del secretari, Javier Rivas Escamilla. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i 

Gregorio.

Hi són presents els diputats Francisco Javier Domínguez Serrano, María Luz Guilarte 

Sánchez, Alfonso Sánchez Fisac i Sergio Sanz Jiménez, pel G. P. de Ciutadans; Francesc 

de Dalmases i Thió, M. Isabel Ferrer i Álvarez, Mònica Sales de la Cruz, Anna Tarrés i Cam-

pà i Francesc Ten i Costa, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jordi Albert i Caballero, Jenn 

Díaz Ruiz, Mònica Palacín París, David Rodríguez i González i Francesc Viaplana Manresa, 

pel G. P. Republicà; Marta Moreta Rovira, pel G. P. Socialistes i Units per Avançar, i Natàlia 

Sànchez Dipp, pel S. P. de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Organització del treball de la comissió.

1.1. Proposta de delegació de funcions de la Comissió de Peticions a la Mesa ampliada 

amb els portaveus per tal d’agilitzar el funcionament de la comissió.

1.2. Proposta de la Mesa ampliada amb els portaveus sobre l’establiment dels criteris 

per a assignar les peticions.

2. Modificació de les Normes internes de funcionament de la Comissió de Peticions 

acordades el 23 de març de 2010 (BOPC 662).

3. Propostes de la Mesa Ampliada de peticions en curs per tal que la comissió proposi 

la decisió final.

3.1. Escrit relatiu al millorament de la Llei de la infància i l’adolescència (tram. 126-

00050/11). Tramitació.

3.2. Escrit relatiu a la donació d’òrgans en el moment de la mort (tram. 126-00051/11). 

Tramitació.

3.3. Escrit relatiu a la supressió del treball de recerca que fan els estudiants de batxille-

rat (tram. 126-00053/11). Tramitació.

3.4. Escrit relatiu a la supressió de la llegítima (tram. 126-00054/11). Tramitació.

3.5. Escrit relatiu a l’impuls d’escoles sostenibles (tram. 126-00055/11). Tramitació.

3.6. Escrit relatiu a la creació d’un impost sobre la reflexió de la llum solar (tram. 126-

00056/11). Tramitació.

3.7. Escrit relatiu a la utilització d’aigua de mar per a estalviar aigua dolça (tram. 126-

00059/11). Tramitació.

3.8. Escrit relatiu a l’enllumenat públic (tram. 126-00064/11). Tramitació.

3.9. Escrit relatiu a l’elaboració d’un estudi per a canviar l’enllumenat dels edificis i cen-

tres públics i concertats (tram. 126-00066/11). Tramitació.

3.10. Escrit relatiu a l’establiment de mesures per a disminuir el turisme en llocs massi-

ficats (tram. 126-00067/11). Tramitació.

3.11. Escrit relatiu a la regulació del servei de préstec de les biblioteques (tram. 126-

00068/11).Tramitació.

3.12. Escrit relatiu a la investigació de la derivació de responsabilitat de la Tresoreria Ge-

neral de la Seguretat Social a administradors d’empreses en concepte de deutes de socie-

tats (tram. 126-00069/11). Tramitació.

3.13. Escrit relatiu a la modificació de l’edat de jubilació sense alterar-ne la prestació 

(tram. 126-00070/11). Tramitació.

3.14. Escrit relatiu a l’aplicació d’una moratòria sobre l’impost per les emissions de di-

òxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica per als municipis rurals i amb dèficit de 

transport públic (tram. 126-00071/11). Tramitació.

4. Propostes de tramitació de noves peticions.

4.1. Escrit relatiu a la penalització per la no assistència a una visita mèdica programada 

(tram. 126-00072/11). Tramitació.
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4.2. Escrit relatiu al trasllat del final de la línia 4 de rodalia al Vendrell o a Sant Vicenç de 

Calders (tram. 126-00073/11). Tramitació.

4.3. Escrit relatiu a l’aprovació d’un decret legislatiu per a refondre en un únic text tots 

els llibres del Codi civil de Catalunya (tram. 126-00074/11). Tramitació.

La presidenta

Bon dia. Comencem la Comissió de Peticions, avui, 22 de maig del 2018, a les 
10.30.

Començarem llegint, si us sembla bé, l’ordre del dia punt per punt, i anem de-
senvolupant-la.

Proposta de delegació de funcions de la Comissió de Peticions a la 
Mesa ampliada amb els portaveus per tal d’agilitzar el funcionament de 
la comissió

El primer punt és: organització del treball de la comissió. I el punt 1.1 és: propos-
ta de delegació de funcions de la Comissió de Peticions a la Mesa ampliada amb els 
portaveus per tal d’agilitzar el funcionament de la comissió.

Ho llegirà el secretari.

El secretari

«Proposta de delegació de funcions de la Comissió de Peticions a la Mesa am-
pliada amb els portaveus per tal d’agilitzar el funcionament de la comissió.

»La Mesa ampliada amb els portaveus del Grupo de Ciudadanos i Grup de PSC-
Units, en la sessió del 9 de maig de 2018, acorda proposar a la Comissió de Peticions 
que delegui les funcions següents: admissió a tràmit de les peticions, sol·licitar infor-
mació als departaments competents i als ens o organismes públics, acordar compa-
reixences, inadmissió de les peticions en els supòsits de manca evident de contingut, 
arxivament per manca de fonamentació.»

La presidenta

Tothom està d’acord? Ho fem per assentiment? (Pausa.)
Doncs queda aprovada per assentiment.

Proposta de la Mesa ampliada amb els portaveus sobre l’establiment 
dels criteris per a assignar les peticions

Passem al punt 1.2, és: proposta de la Mesa ampliada amb els portaveus sobre 
l’establiment dels criteris per a assignar les peticions.

Ens el llegeix el secretari, el senyor Javier Rivas.

El secretari

«Ciutadans..., assignació per seqüència, tres; Junts per Cat, tres; ERC, tres; PSC-
Units, dos; Catalunya en Comú, un; la CUP, zero, i el Partido Popular de Cataluña, 
també zero, igualment.»

La presidenta

Hi està tothom d’acord? Ho aprovem per assentiment? (Pausa.)
Doncs queda aprovada per assentiment.
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Modificació de les Normes internes de funcionament de la Comissió de 
Peticions acordades el 23 de març de 2010 (BOPC 662)

Passem al punt 2, que és: modificació de les Normes internes de funcionament 
de la Comissió de Peticions acordades el 23 de març del 2010. Al Butlletí Oficial del 
Parlament de Catalunya 662, s’adjunten les Normes internes de funcionament de la 
Comissió de Peticions com a annex 3 i la proposta d’esmenes de la Mesa Ampliada 
com a annex 4. 

Ens ho llegirà el secretari, el senyor Javier Rivas.

El secretari

Bueno, lo hemos comentado aquí en la Mesa, yo creo que leer todo esto es... una 
miqueta farragós i tothom ho té en paper; hem tingut temps de llegir-ho. Lo único..., 
sí, fer una petita explicació del motiu, no? Després d’anys de funcionament d’aques-
ta comissió, doncs, bé, ells, els lletrats que porten més de temps i que ho entenen 
bastant més que nosaltres, ens aconsellen fer aquesta petita modificació per agilitzar 
tots els tràmits, no?

Si tothom està d’acord, el que faríem després seria elevar-ho a la Mesa, perquè és 
qui ho té de publicar al butlletí. Sí? Tothom està d’acord? (Pausa.)

La lletrada

Si voleu, ho explico una mica...

El secretari

Explica-ho tu, sí, que ho coneixes millor.

La lletrada

A veure, les modificacions de les normes de funcionament venen per tres motius. 
Una, perquè, com saben, hi ha hagut la modificació del Reglament, del text refós, 
que ha renumerat totes les numeracions dels articles, i això obligava a fer una revi-
sió de les normes de funcionament que fan remissió al funcionament de la comissió 
del Reglament.

L’altra modificació era homogeneïtzar..., cada vegada que les normes de funcio-
nament parlen de dies, establir i aclarir realment que es tracta de dies hàbils, eh?, 
perquè hi ha algun termini que no diu que són hàbils, es podria entendre que són 
naturals, i el lògic és que el funcionament d’una comissió i els seus terminis vagin 
per dies hàbils. Aprofitant que hi havia aquesta modificació, vaig considerar oportú 
de fer constar que els terminis sempre es refereixen a dies hàbils. 

I la tercera de les propostes, que era la més substantiva, es refereix a que en el 
dret de petició, fa dos legislatures, per poder impulsar la participació dels ciutadans, 
es va introduir un tràmit que es referia a les adhesions, no? Els ciutadans exerceixen 
el seu dret de petició individual, el dret de petició, i, perquè la gent hi pogués parti-
cipar, es feien aquestes adhesions.

Un cop vista la pràctica d’aquest funcionament, aquestes adhesions es van ar-
ticular de manera que fins que no acabés el termini per fer aquestes adhesions... 
–perquè el peticionari opta si vol un mes, dos mesos o quatre mesos d’adhesions–, 
aleshores el problema que hi havia és que aquest termini aturava el procediment del 
dret de petició.

Clar, doncs, aleshores ens trobem que, per facilitar la participació dels ciutadans, 
el que estem fent és condicionar el dret de petició. És a dir, clar, a mi ja m’està bé 
que hi hagi adhesions, però la cosa queda aturada. Això era distorsionador. 

Aleshores, bé, vam proposar, i els ho vaig dir..., perquè el tema de les adhesions 
no està previst a la llei, com a tal –el dret de petició és una cosa, les adhesions és una 
voluntat de participació externa que no té a veure ben bé amb el dret de petició–, i 
aleshores els vaig suggerir de dir, a veure, el que sí que podríem fer és mantenir les 
adhesions amb un termini d’un mes, que és raonable, però sense que això aturi el 



DSPC-C 10
22 de maig de 2018

Sessió 2 de la CP  6

procediment del dret de petició, que la cosa vagi funcionant, perquè, si no, perjudi-
ques el dret del peticionari.

Aleshores, per poder fer això s’han de modificar les normes de funcionament in-
ternes. Aleshores, en la Mesa Ampliada, vam preparar, vaig preparar unes modifica-
cions, que us les vam enviar per correu, i l’objecte bàsicament és mantenir les adhe-
sions però que no aturin el dret de petició, amb un termini d’un mes, raonable, i qui 
vulgui... –sempre està clar que hi han peticionaris que no volen obrir períodes d’ad-
hesions–, aleshores mantenir-ho per qui no ho vol, i per qui ho vulgui, termini d’un 
mes, sense que això aturi el dret de petició. L’objecte de les modificacions és aquest.

Aleshores, això, si ho acordés la comissió, ho traslladaríem a la Mesa del Parla-
ment perquè es publiqui en el butlletí i ja tingui la plena vigència des de que es pu-
blica en el butlletí. Bàsicament, és això.

La presidenta

Algun dubte o... Queda aprovada per omissió? (Pausa.)
Doncs queda aprovada per omissió.
I passem ja a fer el següent punt del dia, que és: propostes de la Mesa Ampliada 

de peticions en curs per tal que la comissió proposi la decisió final.

Escrit relatiu al millorament de la llei de la infància i l’adolescència
126-00050/11

Això ho farem grup per grup i punt per punt, i bé. Passem al primer, que és: pro-
postes de..., és el punt 1.1, que ho desenvoluparà el Grup Ciutadans i amb el senyor 
Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gracias, presidenta. Aquest és l’escrit relatiu al millorament de la Llei de la in-
fància i l’adolescència. L’objecte d’aquesta petició és el següent. La remitent de l’es-
crit demana el millorament de la Llei de la infància i de l’adolescència a causa de 
la seva situació personal. Explica que s’ha donat el seu fill en adopció, sense que 
hi hagi cap motiu ni de violència ni de maltractament, i que li han negat el dret a 
poder-lo veure. Denuncia el tracte rebut, que l’anul·la com a mare i que és un tracte 
només negociador i poc comprensiu.

La història de la tramitació és que la Mesa ampliada amb els portaveus de la 
Comissió de Peticions, en sessió del 18 d’abril de 2017, va adoptar l’acord següent: 
«La Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peticions admet a tràmit 
la petició i obre un termini d’adhesions de quatre mesos, que finalitzarà el 4 de se-
tembre de 2017.»

Finalitza el termini d’adhesions sense rebre cap adhesió, i la Mesa ampliada de la 
comissió amb els portaveus de Ciutadans i Partit Socialista - Units, en la sessió del 
9 de maig de 2018, va acordar una proposta d’acord a la comissió, que és la següent: 
«Una vegada examinada la petició, així com les consideracions jurídiques formula-
des pel lletrat, la Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 69.3.b del Reglament 
del Parlament, acorda trametre la petició junt amb la resta d’antecedents de l’expe-
dient als grups parlamentaris perquè, si ho estimen convenient, promoguin iniciati-
ves parlamentàries pertinents. Així mateix, acorda comunicar aquesta decisió a la 
peticionària. I amb aquesta actuació, clou l’actuació de la comissió.»

La presidenta

Passem al punt 1.2, que també li pertoca al Grup de Ciutadans.
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Escrit relatiu a la donació d’òrgans en el moment de la mort 
126-00051/11

És l’escrit relatiu a la donació d’òrgans en el moment de la mort. I ho desenvolupa 
el senyor Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Sí. Gràcies, presidenta. En aquest cas, la remitent de l’escrit demana que, tal com 
s’aplica ja a altres països, tota persona que mori sigui per defecte donant d’òrgans, 
llevat que hagi fet constar per escrit el contrari.

La història és que la Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peti-
cions, en sessió del 18 d’abril del 2017, va acordar el següent: «La Mesa Ampliada 
va demanar un informe sobre el contingut de la petició al Departament de Salut i 
també va obrir un termini d’adhesions de quatre mesos, que va finalitzar el 4 de se-
tembre de 2017.»

El 20 de juny de 2017 es va rebre la resposta del Departament de Salut en forma 
d’informe, i, bé, fa una sèrie de consideracions, que estan disponibles per tots; crec 
que podem obviar-ho.

El termini d’adhesions va finalitzar sense cap adhesió. I la Mesa Ampliada va 
acordar, el 9 de maig de 2018, el següent: «Una vegada examinada la petició, la 
Comissió de Peticions, de conformitat amb el que estableix l’article 69.6 del Re-
glament, acorda donar-ne per tancada la tramitació, comunicar aquesta decisió al 
peticionari, amb els antecedents, la motivació jurídica que han fet els departaments 
i l’informe emès per la Organització Catalana de Transplantaments, i informar-lo 
que els grups parlamentaris han conegut la petició, l’han examinada i n’han debatut 
el contingut en la reunió de la Mesa i els portaveus, preparatòria de la Comissió de 
Peticions.»

La presidenta

Molt bé. 

Escrit relatiu a la supressió del treball de recerca que fan els estudiants 
de batxillerat

126-00053/11

Passem a l’1.3. És l’escrit relatiu a la supressió del treball de recerca que fan els 
estudiants de batxillerat. També li pertoca al Grup de Ciutadans. I ho desenvolupa 
el senyor Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Sí. Gràcies, presidenta. El remitent de l’escrit demana que el Parlament estudiï 
detingudament el tema dels treballs de recerca que fan els estudiants del batxille-
rat, ja que al seu parer el que fa és fer-los perdre molt de temps i el considera poc 
profitós.

En aquest sentit, fa una exposició de en què consisteix el treball de recerca i, a 
partir d’aquí, exposa que els estudiants de batxillerat no entenen que aquest treball 
s’hagi de fer durant el darrer curs; diu que se senten pressionats i que això els pot 
provocar algun trastorn en l’aprenentatge, ja que es troben en un curs molt intens i 
dur en el que el professorat ha d’enllestir el temari amb la vista a les proves d’accés 
a la universitat.

Finalment, afirma que Catalunya és l’única comunitat autònoma on s’exigeix als 
alumnes la realització d’aquest treball de recerca i creu que aquesta diferència cons-
titueix una estratègia dels partits polítics a favor de l’independentisme; considera 
que així s’inculca més als alumnes el tema del separatisme.
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La Mesa ampliada amb els portaveus, en la sessió del 18 d’abril de 2017, va adop-
tar com acord demanar un informe sobre el contingut de la petició al Departament 
d’Ensenyament. També es va obrir un termini d’adhesions.

El Departament d’Ensenyament manté i valora com a positiu el treball de recerca 
com a matèria obligatòria, perquè contribueix a ampliar l’adquisició de la compe-
tència en recerca.

El termini d’adhesions finalitza sense cap adhesió. I, finalment, la Mesa Amplia-
da de la comissió, en sessió del 9 de maig de 2018, va acordar elevar una proposta 
d’acord a la comissió.

La proposta és la següent, és que la Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 
69.3.b del Reglament, acordi trametre l’escrit del peticionari, juntament amb els an-
tecedents necessaris i l’informe emès pel departament als grup parlamentaris, per 
tal que, si ho estimen convenient, promoguin les iniciatives pertinents.

Així mateix, també s’acorda comunicar-ho al sol·licitant i que d’aquesta manera 
es doni per tancada la tramitació d’aquest expedient.

La presidenta

Bé, enllestits els tres punts que li pertocaven al Grup de Ciutadans, al Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Ho aprovem per omissió, el que ha sigut...

La lletrada

Per assentiment...

La presidenta

...–ai, per assentiment–, el que han sigut les propostes d’actuació i com ha quedat 
cada punt? (Pausa.)

Doncs queda aprovada.

Escrit relatiu a la supressió de la llegítima
126-00054/11

I passem al següent punt, al punt 1.4. Li pertoca al Grup Parlamentari de Junts 
per Catalunya. És l’escrit relatiu a la supressió de llegítima, i ho desenvolupa la se-
nyora Isabel Ferrer.

M. Isabel Ferrer i Álvarez

Gràcies, presidenta. Efectivament, és l’escrit relatiu a la supressió de la llegítima. 
L’objecte de la petició que fa la remitent és que demana la supressió de la llegítima, 
que, segons el Codi civil, és una quarta part de l’herència, per tal de permetre una 
total llibertat a l’hora de testar. Segons la remitent, la llegítima és una institució ju-
rídica antiquada, que no s’ajusta als nous temps i que crea més problemes que so-
lucions.

Quant a la història de la tramitació, la Mesa Ampliada que va celebrar la sessió 
el 23 de maig va adoptar l’acord següent: va admetre a tràmit la petició i va obrir un 
termini d’adhesions de quatre mesos, que va finalitzar el 27 de setembre del 2017 i 
que va finalitzar amb una adhesió.

La Mesa Ampliada de la comissió, el dia 9 de maig de 2018, va acordar la se-
güent proposta d’actuació. Una vegada examinada la petició i la resta d’antecedents 
que consten en aquest expedient, la comissió, d’acord amb l’article 69.3.b, del Re-
glament del Parlament de Catalunya, acorda de trametre la petició i la resta d’ac-
tuacions als grups parlamentaris perquè, si ho estimen convenient, emprenguin les 
iniciatives parlamentàries pertinents. Així mateix, acorda de traslladar aquest acord 
al peticionari.

I amb aquesta actuació, es clou aquesta tramitació.
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La presidenta

Abans ho he fet amb els tres punts..., de tres punts en tres punts. Si us sembla 
bé, ho farem punt per punt. O ho faig resumit? (Veus de fons.) Al final? (Pausa.) 
Molt bé.

Doncs passem...

La lletrada

Jo ho faria punt per punt, eh?

La presidenta

Sí? 

La lletrada

Sí; és millor.

La presidenta

La lletrada aconsella fer-ho punt per punt. Doncs aprovem per assentiment el 
punt 1.4? (Pausa.)

Escrit relatiu a l’impuls d’escoles sostenibles
126-00055/11

Passem al punt 1.5. També li pertoca al Grup Parlamentari Junts per Cat. És l’es-
crit relatiu a l’impuls de les escoles sostenibles. I ho desenvolupa el senyor Francesc 
Dalmases.

Francesc de Dalmases i Thió

Sí. Bon dia. Gràcies, presidenta. L’escrit relatiu a l’impuls d’escoles sostenibles 
el remet el senyor A. A. T. –que és molt prolífic presentant peticions, per cert–; té 
dos objectes, bàsicament: el primer és anul·lar els impostos extres per l’ús de plaques 
solars pròpies i d’aerogeneradors, i el segon punt és crear una comissió per impulsar 
la creació d’escoles totalment verdes.

Ara fa just un any, el 23 de maig del 2017, la Mesa ampliada amb els portaveus 
de la Comissió de Peticions va acordar demanar un informe al Departament de 
Territori i Sostenibilitat sobre la utilització de criteris d’arquitectura bioclimàtica i 
d’edificació sostenible de la construcció, rehabilitació i millora dels centres educa-
tius, i, en l’informe que es va rebre, el Departament de Territori i Sostenibilitat es 
remet a la Llei 12/2017, del 6 de juliol, que es refereix a l’arquitectura dels edificis de 
nova construcció, en el qual es fa esment directe de la sostenibilitat mediambiental 
i de l’eficiència energètica.

Va finalitzar el termini d’adhesions sense rebre cap adhesió. I la proposta d’ac-
tuació que ens fa el lletrat és que, bé, ho tindran tots els grups parlamentaris, per si 
volen actuar en conseqüència d’acord amb aquesta petició, i, per tant, que facin les 
iniciatives parlamentàries oportunes. I, en tot cas, fem arribar aquest acord al peti-
cionari i arxivem l’expedient.

La presidenta

S’aprova per...

La lletrada

Assentiment...

La presidenta

...assentiment... –que no me’n recordo. S’aprova per assentiment, aquest punt? 
(Pausa.)
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Escrit relatiu a la creació d’un impost sobre la reflexió de la llum solar
126-00056/11

Passem al punt 1.6. També és de.., li pertoca al Grup Parlamentari Junts per Cat. 
És l’escrit relatiu a la creació d’un impost sobre la reflexió de la llum solar. Ho des-
envolupa la senyora Mònica Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, presidenta. Bé, com vostè ha dit, és un escrit relatiu a la creació d’un 
impost sobre la reflexió de la llum solar. El remitent és el senyor A. A. T.; el que 
proposa, el que exposa, és que el món urbanitzat no ajuda a reflectir ni la llum ni la 
calor provinents del Sol a causa del fet que les teulades es pinten de color vermell o 
negre i moltes façanes, fosques, i que, malgrat això només representa un 1 per cent, 
s’hauria de tenir en compte aquesta importància.

Ell el que proposa és un estudi sobre la viabilitat d’aplicar un impost a nous ha-
bitatges que no es facin amb teulades i façanes blanques o reflectants i també un 
impost a aquells edificis ja construïts perquè es puga reparar aquesta pintura i fer-la 
d’una altra manera. Contempla que aquest estudi hauria de tenir en compte les dife-
rències territorials per a acabar de perfilar les millores amb relació a aquesta reflexió 
de la llum solar. 

Hi ha unes consideracions jurídiques, en aquest escrit, sobre l’amenaça sobre el 
planeta; diverses propostes d’àmbit científic i tècnic; es parla també de la normativa 
sobre el Codi tècnic d’edificació i els diferents requisits que es plantegen quant a la 
rehabilitació, l’estalvi energètic, etcètera.

I, pel que fa a la història de la tramitació, la Mesa ampliada amb els portaveus 
de la Comissió de Peticions, en sessió 18 d’abril de 2017, va adoptar que s’obria el 
termini d’adhesions d’un mes, que finalitzaria el 4 de setembre de 2017; finalitzat 
aquest termini, no es va rebre cap adhesió; la Mesa ampliada de la comissió amb 
els portaveus de Ciutadans i de PSC-Units, en la sessió de 9 de maig, acorda elevar 
una proposta a la comissió, i la proposta d’actuació que la Mesa ampliada fa a la 
comissió és trametre aquesta petició juntament amb les altres actuacions als grups 
parlamentaris per tal que, si ho estimen convenient, emprenguen les iniciatives par-
lamentàries escaients. S’acorda donar trasllat d’aquest acord al peticionari i es clou 
la tramitació.

La presidenta

S’aprova per assentiment? (Pausa.) Molt bé.

Escrit relatiu a la utilització d’aigua de mar per a estalviar aigua dolça
126-00059/11

Passem al punt 1.7. Li pertoca al Grup Parlamentari Republicà. És l’escrit relatiu 
a la utilització d’aigua de mar per estalviar aigua dolça. Ho desenvolupa el senyor 
David Rodríguez.

David Rodríguez i González

Bé, el remitent de l’escrit demana que es faci un estudi sobre les mesures per a 
minimitzar l’ús de l’aigua dolça a les principals ciutats i a les localitats costaneres, 
com a mínim, ja que és un bé escàs. El remitent exposa la necessitat de crear una 
xarxa d’aigua de mar a tot el país, de la mateixa manera que hi ha una xarxa d’aigua 
dolça de rius i afluents, i anota un seguit d’usos de l’aigua de mar en una població: 
l’ús d’aigua de mar en poblacions costaneres per a netejar carrers; l’ús obligatori de 
l’aigua de mar a les piscines públiques i privades; l’ús de l’aigua de mar a l’hivern 
per a netejar carrers on es faci servir sal per a evitar que es glacin; tenir fonts d’ai-
gua de mar gratuïtes i d’ús públic que la població podria utilitzar per a cuinar, com 
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a aigua de rebuig, per a netejar canonades d’aigua dolça amb excés de calç o per a 
impedir glaçades a les terrasses, i ús d’aigua de mar als ports per a netejar les em-
barcacions.

Bé, la Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peticions, en la ses-
sió del 23 de maig de 2017, va adoptar l’acord següent. La Mesa ampliada amb els 
portaveus de la comissió admet a tràmit la petició i obre un termini d’adhesions de 
dos mesos, que finalitzarà el 25 de juliol de 2017. Finalitza el termini d’adhesions 
sense rebre cap adhesió.

La Mesa Ampliada de la comissió, en la sessió del dia 9 de maig de 2018, va 
acordar elevar una proposta d’acord a la comissió, i la proposta d’actuació que la 
Mesa Ampliada fa a la comissió és la següent: «Una vegada examinada la petició 
i la resta d’antecedents que consten en aquest expedient, la Comissió de Peticions 
acorda, de conformitat amb l’article 69.3.b, del Reglament del Parlament de Cata-
lunya, 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’expedient.»

La presidenta

S’aprova per assentiment? (Pausa.)

Escrit relatiu a l’enllumenat públic
126-00064/11

Passem al següent punt, que és el punt 1.8. També li pertany al Grup Parlamen-
tari Republicà. I és l’escrit relatiu a l’enllumenat públic, que ho desenvolupa el se-
nyor Jordi Albert.

Jordi Albert i Caballero

Bé; gràcies, presidenta. En efecte, és un escrit relatiu a l’enllumenat públic. El 
remitent de l’escrit fa un seguit de suggeriments per reduir la despesa energètica. En 
aquest sentit, exposa que a l’hivern es produeixen pics energètics que incrementen 
el preu de l’electricitat, cosa que a moltes persones els impossibilita d’utilitzar-la per 
a poder viure.

Proposa que, a l’hivern, a partir de les deu del vespre, l’enllumenat del carrer i de 
la majoria de monuments s’apagui. Explica que aquest fet no tindria un efecte im-
portant en el descens del consum energètic, però serviria d’exemple pedagògic per 
a la població. Així mateix, proposa que per Nadal no s’il·luminin gaire els carrers; 
diu que es podrien decorar amb altres elements més ecològics, com les garlandes o 
les banderetes.

En aquest sentit, la Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peti-
cions, en la sessió del 23 de maig del 2017, va adoptar l’acord següent. La Mesa 
ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peticions admet a tràmit la petició 
i, d’acord amb l’article 68.3.c del Reglament, acorda demanar un informe sobre el 
contingut de la petició del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Així mateix, acorda obrir un termini d’adhesions de dos mesos, que finalitza-
rà el 25 de juliol del 2017. Durant aquest període d’adhesions, no consta cap tipus 
d’adhesió. 

Aquest informe es pot consultar, està en la documentació –per no estendre’m 
en excés–, es pot..., tots els presents a la sala han rebut aquesta documentació i, per 
tant, el poden consultar.

Finalment, la Mesa ampliada de la comissió amb els portaveus del Grup Parla-
mentari de Ciutadans i del Grup Parlamentari del PSC-Units, en la sessió del dia 9 
de maig de 2018, va acordar elevar una proposta d’acord a la comissió, i la proposta 
era que, una vegada examinada la petició i la resta d’antecedents que consten en el 
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present expedient, la Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 69.3.b del Regla-
ment del Parlament de Catalunya, acorda de remetre la petició, l’informe emès pel 
Departament de Territori i Sostenibilitat i la resta d’actuacions als grups parlamen-
taris de la cambra per tal que, si ho estimem convenient, emprenguin les iniciatives 
parlamentàries escaients. Així mateix, acorda de traslladar aquest acord al peticio-
nari. Amb aquesta actuació, clou la tramitació.

La presidenta

S’aprova per assentiment? (Pausa.) Queda aprovada.

Escrit relatiu a l’elaboració d’un estudi per a canviar l’enllumenat dels 
edificis i centres públics i concertats

126-00066/11

Passem al punt 1.9. També li pertany al Grup Parlamentari Republicà. I és l’es-
crit relatiu a l’elaboració d’un estudi per canviar l’enllumenat dels edificis i centres 
públics i concertats. Ho desenvolupa la senyora Mònica Palacín.

Mònica Palacín París

Gràcies, presidenta. El remitent de l’escrit sol·licita que es faci un estudi per a 
modificar l’ús de l’enllumenat dels edificis i dels centres públics i concertats i subs-
tituir-lo per l’enllumenat LED, categoria A++. El remitent proposa d’obrir un con-
curs públic amb la finalitat que les empreses privades aportin el material de format 
ecològic i que el material vell es doni a edificis públics que no estiguin inclosos en 
aquest pla energètic. Si el centre té més d’un comptador energètic, proposa d’apli-
car aquest pla a la meitat dels comptadors. Així mateix, el remitent fa una proposta 
sobre com pagar la despesa de la compra del nou enllumenat, cercant la fórmula més 
satisfactòria per l’Administració i per l’empresa proveïdora.

A partir de les consideracions jurídiques, la Mesa ampliada amb els portaveus 
de la Comissió de Peticions, en la sessió del dia 11 de juliol del 2017, va adoptar 
l’acord següent. La Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peticions 
admet a tràmit la petició i obre un termini d’adhesions d’un mes, que finalitzarà el 4 
de setembre del 2017; finalitza el termini sense adhesions, i la Mesa Ampliada de la 
comissió amb els portaveus de Ciutadans i del Grup Parlamentari del PSC-Units, en 
la sessió del 9 de maig del 18, va acordar elevar una proposta d’acord a la comissió.

La proposta d’actuació és la següent: «Una vegada examinats la petició i els al-
tres 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 i les 
altres actuacions als grups parlamentaris de la cambra per tal que, si ho estimen 
convenient, emprenguin les iniciatives parlamentàries escaients. Així mateix, acor-
da de traslladar aquest acord al peticionari. Amb aquesta actuació es clou la trami-
tació.»

La presidenta

Moltes gràcies. Queda aprovada per assentiment? (Pausa.)

Escrit relatiu a l’establiment de mesures per a disminuir el turisme en 
llocs massificats

126-00067/11

Passem ara al punt 1.10; li pertoca al Grup Parlamentari del Partit Socialista de 
Catalunya, i és l’escrit relatiu a l’establiment de mesures per disminuir el turisme en 
llocs massificats. Ho desenvolupa la senyora Marta Moreta.
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Marta Moreta Rovira

Bon dia. Gràcies, presidenta. El remitent de l’escrit proposa un seguit de mesures 
per reduir el turisme en llocs massificats que alhora augmentin la recaptació d’in-
gressos dels ajuntaments i afavoreixin els drets dels ciutadans que viuen en muni-
cipis turístics. Proposa que hi hagi diferents tiquets: per a persones nascudes a Ca-
talunya i per a les nascudes fora; els residents a Catalunya pagarien un tiquet més 
econòmic per visitar els llocs turístics, amb el qual s’afavoriria que els visitessin, 
mentre que els no residents haurien de pagar..., n’haurien de pagar més com a mesu-
ra per evitar-ne la massificació.

Quant a la història de la tramitació, la Mesa ampliada amb els portaveus de la 
Comissió de Peticions, en la sessió de l’11 de juliol del 2017, va adoptar el següent 
acord, i és que la Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peticions ad-
met a tràmit la petició, obre termini d’adhesions d’un mes, que finalitza el 4 de se-
tembre de 2017; sense haver rebut cap adhesió.

La proposta és: «Una vegada examinada la petició i altres antecedents que cons-
ten en aquest expedient, la Comissió de Peticions acorda que, d’acord amb l’article 
69.3.b del Reglament del Parlament, acorda de trametre la petició i altres actuacions 
als grups parlamentaris de la cambra per tal que, si ho estimen convenient, empren-
guin iniciatives parlamentàries escaients. Així mateix, acorda de traslladar aquest 
acord al peticionari. Amb aquesta actuació, es conclou la tramitació.»

La presidenta

Moltes gràcies, Marta. Queda l’aprovació per assentiment? (Pausa.)

Escrit relatiu a la regulació del servei de préstec de les biblioteques
126-00068/11

Passem a l’1.11. També li pertany al Grup Parlamentari Socialista. I és l’escrit 
relatiu a la regulació del servei de préstec de les biblioteques. Ho desenvolupa la se-
nyora Marta Moreta.

Marta Moreta Rovira

Moltes gràcies. El remitent de l’escrit proposa de modificar les multes que s’im-
posen quan un usuari de biblioteques públiques no retorna el préstec una vegada 
finit el termini. En aquest sentit, proposa que aquest usuari no pugui tenir cap altre 
préstec fins que no retorni el document que ja té en préstec fora de termini; si l’en-
darreriment excedeix la setmana, la multa hauria de ser econòmica, amb un creixe-
ment exponencial a mesura que passin les setmanes.

La història de la tramitació. Reunits la Mesa ampliada de portaveus de la Co-
missió de Peticions, en la sessió de l’11 de juliol del 2017, va acordar que la Mesa 
ampliada de portaveus de la Comissió de Peticions admet a tràmit la petició i obre 
un termini d’adhesions d’un mes, que va finalitzar el 4 de setembre del 2017; i, fina-
litzat el termini d’adhesions, no es rep cap adhesió.

La proposta. Una vegada examinada la petició i altres antecedents que consten 
en l’expedient, la Comissió de Peticions, d’acord amb l’article 69.3.b del Reglament 
del Parlament, acorda de trametre la petició i altres actuacions als grups parlamen-
taris de la cambra per tal que, si ho estimen convenient, emprenguin les iniciatives 
parlamentàries escaients. Així mateix, acorda de traslladar aquest acord al peticio-
nari. Aquesta actuació es clou amb aquesta tramitació.

Moltes gràcies.

La presidenta

Gràcies. Queda aprovada per assentiment? (Pausa.)
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El vicepresident

Bé.

Escrit relatiu a la investigació de la derivació de responsabilitat de la 
Tresoreria General de la Seguretat Social a administradors d’empreses 
en concepte de deutes de societats

126-00069/11

Per seguir amb l’ordre del dia, per defensar el punt 3.12, té la paraula la senyora 
López.

Yolanda López Fernández

És un escrit relatiu, que fa el peticionari, a la investigació de la derivació de res-
ponsabilitats de la Tresoreria General de la Seguretat Social a administradors d’em-
preses en concepte de deutes de societats. L’objecte és: el remitent de l’escrit pro-
posa la creació d’una comissió d’investigació que tracti la deliberada derivació de 
responsabilitats de la Tresoreria General de la Seguretat Social que, al seu parer, es 
produeix cap als administradors d’empreses creditores.

A aquest efecte, exposa que la tresoreria exigeix automàticament aquestes res-
ponsabilitats sense fer cap tipus de revisió, en vista dels deutes contrets per empre-
ses que estan, o no, sotmeses a concurs de creditors. Demana que en la comissió 
d’investigació es pregunti al Govern sobre aquesta praxi, i així mateix es pregunti 
a la Comissió Europea sobre la competència de l’Administració pública en aquesta 
qüestió.

El peticionari exposa que els recursos, en cas de desestimar-se, acaben en l’ordre 
del contenciós administratiu enlloc de l’ordre mercantil civil, que és el que dicta una 
resolució definitiva sobre l’acte administratiu d’aquesta derivació de responsabilitat. 
Segons el remitent, aquesta manera d’actuar per manca d’especialització de la juris-
dicció podria vulnerar la tutela judicial efectiva. Finalment, demana que s’interposi 
un recurs davant del Tribunal Constitucional.

La història de la tramitació. La Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió 
de Peticions, en la sessió del dia 11 de juliol del 2017, va adoptar l’acord següent: que 
la Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peticions admet a tràmit la 
petició i obre el termini d’adhesions d’un mes, que finalitzarà el 4 de setembre del 
2017. Finalitza sense rebre cap adhesió.

La proposta d’actuació que la Mesa Ampliada fa a la comissió és: «Una vegada 
examinada la petició i altres antecedents que consten en aquest expedient, la Comis-
sió de Peticions, d’acord amb l’article 69.3.b del Reglament del Parlament, acorda 
de trametre la petició i les altres actuacions als grups parlamentaris de la cambra 
per tal que, si ho estimen convenient, emprenguin les iniciatives parlamentàries es-
caients. Així mateix, acorda de traslladar aquest acord al peticionari. Amb aquesta 
actuació es clou la tramitació.»

El vicepresident

Gràcies, senyora López. Es pot donar la proposta..., aprovada per assentiment? 
(Pausa.) Molt bé.

(Pausa.)

La presidenta

Ara passem al punt 1.13.
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Escrit relatiu a la modificació de l’edat de jubilació sense alterar-ne la 
prestació

126-00070/11

Li pertoca al Grup de Ciutadans. I és l’escrit relatiu a la modificació de l’edat de 
jubilació sense alterar-ne la prestació. Ho desenvolupa el senyor Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Sí. Gràcies, presidenta. El remitent de l’escrit proposa modificar l’edat de jubila-
ció sense alterar el salari del jubilat. A aquests efectes, diferencia tres tipus d’activi-
tats laborals: una, que requereix un esforç físic; una altra, de caire intel·lectual, i una 
darrera, que és en part física i en part intel·lectual. Sobre aquesta tipologia, proposa 
l’adaptació de les edats de jubilació i les hores de treball. Concretament, suggereix 
que les persones que tinguin un contracte fix puguin, a partir d’una edat concreta, 
augmentar el nombre d’hores que treballen setmanalment per tal que puguin iniciar 
la jubilació abans.

La història de la tramitació és la següent. La Mesa ampliada amb els portaveus 
de la Comissió de Peticions, en la sessió del dia 11 de juliol de 2017, va adoptar 
l’acord següent: «La Mesa ampliada amb els portaveus de la Comissió de Peticions 
admet a tràmit la petició i obre el termini d’adhesions d’un mes, que finalitzarà el 
4 de setembre de 2017. Aquest termini d’adhesions finalitza sense cap adhesió. La 
Mesa ampliada de la comissió amb els portaveus del Grup Parlamentari de Ciuta-
dans i del Grup Parlamentari del Partit Socialista - Units, en la sessió del dia 9 de 
maig de 2018, va acordar elevar una proposta d’acord a la comissió.»

Aquesta proposta d’actuació és la següent: «En vista del que s’ha exposat, un 
cop examinades la petició i les consideracions jurídiques pertinents, la Comissió de 
Peticions acorda, d’acord amb l’article 69.3.b del Reglament del Parlament, trametre 
la petició i els altres antecedents als grups parlamentaris perquè en tinguin coneixe-
ment i perquè, si ho estimen convenient, emprenguin les iniciatives parlamentàries 
escaients. Així mateix, acorda de traslladar aquest acord al peticionari. Amb aques-
ta actuació es clou la tramitació.»

La presidenta

S’aprova per assentiment? (Pausa.) Molt bé.

Escrit relatiu a l’aplicació d’una moratòria sobre l’impost per les 
emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica per als 
municipis rurals i amb dèficit de transport públic

126-00071/11

Passem al punt 1.14. També pertany al Grup Parlamentari de Ciutadans. És l’es-
crit relatiu a l’aplicació d’una moratòria sobre l’impost per les emissions de diòxid 
de carboni dels vehicles de tracció mecànica per als municipis rurals i amb dèfi-
cit de transport públic. Ho desenvolupa el senyor Alfonso Sánchez.

Alfonso Sánchez Fisac

Gràcies, presidenta. Bé, respecte a l’objecte, el remitent de l’escrit fa arribar la 
preocupació de l’Institut Agrícola, com a patronal del sector agroalimentari i fo-
restal de Catalunya, per l’aprovació aquí al Parlament, el 22 de març del 2017, de 
l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica.

Exposa que aquest és un impost profundament insolidari amb el món rural, els 
empresaris agraris i els municipis amb dèficit de transport públic, ja que, tot i que 
inicialment només grava turismes i vehicles comercials, posteriorment incorporarà 
els altres vehicles de tracció mecànica, com els tractors.
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És per aquest motiu que el peticionari demana que l’impost i la seva naturalesa 
contributiva s’adeqüin a la realitat de l’ús de vehicles de diferents municipis, tenint 
en compte l’oferta de transport públic i el cost que la població pot assumir per ad-
quirir vehicles elèctrics. I enumera un seguit de causes per les quals en l’àmbit rural 
l’ús del vehicle particular és obligatori.

Així mateix, exposa que no hi ha vehicles elèctrics que siguin una alternativa a 
la maquinària i els vehicles agrícoles convencionals i que encara no hi ha una xarxa 
de subministrament adequat. 

Ateses les anteriors consideracions, demana al Parlament que, en lloc d’augmen-
tar la pressió fiscal, la rebaixi, especialment perquè a l’entorn rural aquesta reducció 
d’emissions no és possible.

Sol·licita, doncs, una moratòria de l’impost sobre les emissions de diòxid de car-
boni dels vehicles de tracció mecànica als municipis rurals i amb dèficit de transport 
públic, i que paral·lelament s’estudiï un mecanisme de reducció de les contribucions 
en aquest impost per als treballadors i autònoms que treballin en un lloc amb poca 
connectivitat amb el transport públic.

Respecte a la història d’aquesta tramitació, la Mesa ampliada amb els portaveus 
de la Comissió de Peticions, en la sessió del dia 11 de juliol del 2017, va adoptar 
l’acord d’obrir un termini d’adhesions de quatre mesos, que finalitzaria el 14 de no-
vembre de 2017, i, finalitzat aquest termini d’adhesions, es van adherir a aquesta 
els ajuntaments de Mediona, Castelldans, l’Albi, el Palau d’Anglesola, Guissona, 
Callús, Falset, Vilademuls, les Borges Blanques, Vilamòs, Ger, Oliola, Olesa de Bo-
nesvalls, Lles de Cerdanya, Puigcerdà, Solsona, Súria, Vidrà, Horta de Sant Joan, 
Vilabella i Preixens. El dia 16 de maig de 2018, l’Institut Agrícola Català de Sant 
Isidre registra les adhesions dels ajuntaments del Brull, Capmany, Deltebre, Mont-
roig del Camp, Montseny i Llançà.

La Mesa ampliada de la comissió amb els portaveus del Grup Parlamentari de 
Ciutadans i del Grup Parlamentari de PSC-Units, i en sessió el dia 9 de maig de 
2018, va acordar elevar una proposta d’acord a la comissió.

Aquesta proposta d’actuació que la Mesa Ampliada fa a la comissió diu que, 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.c del Reglament del Parlament, 
acorda sol·licitar un informe al departament competent en matèria de transport i 
medi ambient per tal d’informar sobre la possible afectació de la Llei 16/2017, de l’1 
d’agost, del canvi climàtic, sobre l’impost de les emissions de monòxid de carboni 
dels vehicles de tracció mecànica, creat al seu dia per la Llei 5/2017, del 28 de març, 
de mesures fiscals, atès que la dita Llei 16/2017 ha estat impugnada per mitjà del 
Recurs d’inconstitucionalitat 5334-2017 i no afectada per la suspensió que estableix 
l’article 161.2 de la Constitució espanyola.

La presidenta

Queda aprovada per assentiment, per demanar l’informe? (Pausa.) Molt bé.

Escrit relatiu a la penalització per la no assistència a una visita mèdica 
programada

126-00072/11

Passem al punt 2.1, que li pertoca també al Grup de Ciutadans. És l’escrit relatiu 
a la penalització de la no assistència a una visita mèdica programada. Ho desenvo-
lupa el senyor Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Sí. Gràcies, presidenta. El remitent de l’escrit sol·licita la creació d’un impost 
que penalitzi la no assistència a una visita o prova mèdica programada per la sanitat 
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pública. Justifica l’aplicació d’aquest impost pel fet que hi ha gent que no assisteix 
a visites a proves mèdiques programades, provocant així una alteració en l’agenda 
del professional que l’havia de visitar i augmentant el retard en les llistes d’espera.

En aquest sentit, el peticionari proposa concretament la creació d’un impost amb 
càrregues econòmiques esglaonades en funció del tipus de visita o prova mèdica a la 
que no assisteix, llevat que el pacient justifiqui la seva incompareixença.

La Mesa ampliada de la comissió amb els portaveus del Grup Parlamentari de 
Ciutadans i del Grup Parlamentari de PSC-Units, en la sessió del dia 9 de maig del 
2018, va acordar elevar una proposta a aquesta comissió, que és la següent: «Una 
vegada examinada la petició, la Comissió de Peticions acorda admetre la petició a 
tràmit i, de conformitat amb el que estableix l’article 69.6 del Reglament del Parla-
ment, acorda donar-ne per tancada la tramitació; comunicar aquesta decisió al peti-
cionari, amb els antecedents i la motivació jurídica exposada, i informar-lo que els 
grups parlamentaris han conegut la petició, l’han examinada i n’han debatut el seu 
contingut.

La presidenta

Se dona per tancada per assentiment, el que és la petició? (Pausa.) Molt bé.

Escrit relatiu al trasllat del final de la línia 4 de rodalia al Vendrell o a 
Sant Vicenç de Calders

126-00073/11

Passem al punt 2.2. Li pertany al Grup Parlamentari Junts per Cat. És un escrit 
relatiu al trasllat del final de la línia 4 de rodalia al Vendrell o a Sant Vicenç de Cal-
ders. Ho desenvolupa la senyora Anna Tarrés.

Anna Tarrés i Campà

Gràcies, presidenta. La remitent és una mare de família, la M. S. P., que sol·licita 
que la línia 4 de rodalies tingui sempre parada a les estacions del Vendrell i/o Sant 
Vicenç de Calders. El motiu és, sobretot, millorar la mobilitat dels habitants dels 
municipis propers com el seu, que és Sant Jaume dels Domenys, un poble de 2.500 
habitants i que té l’estació més propera a l’Arboç. 

L’exposició del cas és que la freqüència dels trens a l’Arboç és d’un cada hora i 
que, si tots els trens que arriben a Vilafranca del Penedès arribessin al Vendrell o 
a Sant Vicenç de Calders, la freqüència canviaria a un tren cada mitja hora. La di-
ferència que hi ha entre Vilafranca i el Vendrell és només de tres estacions; serien 
Vilafranca, els Monjos, l’Arboç i el Vendrell.

Les consideracions jurídiques són que l’article 169 de l’Estatut atribueix a la 
Generalitat la competència exclusiva de transports terrestres de viatgers i mercade-
ries per ferrocarril que transcorrin íntegrament dins del territori de Catalunya, amb 
independència de la titularitat de la infraestructura. Això vol dir que la línia 4 de 
rodalies és una línia perimetral que comunica la Catalunya central amb Barcelona 
i el Penedès.

La història de la tramitació és que la Mesa ampliada de la comissió amb els por-
taveus dels grups parlamentaris de Ciutadans i del Partit Socialista - Units, en sessió 
del 9 de maig del 2018, va acordar elevar la proposta d’acord a la comissió. I la pro-
posta d’actuació de la Mesa és que s’acorda admetre a tràmit la petició i sol·licitar al 
departament competent en matèria d’infraestructures que emeti un informe.

La presidenta

Queda aprovada per assentiment la petició de l’informe? (Pausa.) Molt bé.
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Escrit relatiu a l’aprovació d’un decret legislatiu per a refondre en un únic 
text tots els llibres del Codi civil de Catalunya

126-00074/11

Passem al punt 2.3. També li pertany al Grup Parlamentari Junts per Catalunya. 
Escrit relatiu a l’aprovació d’un decret legislatiu per a refondre en un únic text tots 
els llibres del Codi civil de Catalunya. Ho desenvolupa el senyor Francesc Ten.

Francesc Ten i Costa

Gràcies, presidenta. Efectivament, el remitent A. F. B., ens fa arribar aquesta 
petició. I l’objecte és el que la presidenta els acaba de llegir, de refondre en un únic 
text, a través de la fórmula del decret legislatiu, els sis llibres del Codi civil català i 
tenir-ho actualitzat en un únic cos normatiu. Això ho fa, el remitent, tenint en comp-
te els estàndards i directives europees, i atenent a les diferents fases d’evolució que 
hi ha hagut en els darrers anys sobre el Codi civil català.

La història de la tramitació. La Mesa ampliada amb els portaveus corresponents 
de Ciutadans i del Grup Parlamentari PSC-Units, en la sessió del 9 de maig, va acor-
dar elevar una proposta d’acord a aquesta comissió en el sentit d’admetre a tràmit la 
petició, i, d’acord amb l’article 69.3.c del Reglament del Parlament, acorda sol·licitar 
un informe al departament competent en matèria de justícia.

La presidenta

Queda aprovada per assentiment la petició de l’informe? (Pausa.) Molt bé.
Doncs, si no hi ha res més, se dona per tancada la sessió d’avui de la comissió, 

quedant pendent de la pròxima data, perquè, com el calendari està com està, no te-
nim data pròxima. Però, bé, ja us avisarem per mail. D’acord? (Pausa.)

Moltíssimes gràcies.

La sessió s’aixeca a un quart de dotze del migdia i deu minuts.
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