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Sessió 4 de la CP

La sessió de la Comissió de Peticions (CP) s’obre a la una del migdia i quatre minuts. 

Presideix Santi Rodríguez i Serra, acompanyat del vicepresident, Javier Rivas Escamilla, 

i de la secretària, Rut Ribas i Martí. Assisteix la Mesa la lletrada Anna Casas i Gregorio.

Hi són presents els diputats Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Domínguez Ser-

rano, Maialen Fernández Cabezas, Alfonso Sánchez Fisac i Sergio Sanz Jiménez, pel 

G. P. de Ciutadans; Lluís Font i Espinós, Saloua Laouaji i Faridi, Josep Riera i Font, Mò-

nica Sales de la Cruz i Anna Tarrés i Campà, pel G. P. de Junts per Catalunya; Jenn Díaz 

Ruiz, Mònica Palacín París, Francesc Viaplana i Manresa i Ruben Wagensberg Ramon, pel 

G. P. Republicà; Rosa Maria Ibarra Ollé i Beatriz Silva Gallardo, pel G. P. Socialistes i Units 

per Avançar i Yolanda López Fernández, del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú 

Podem.

ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA

1. Propostes de tramitació de peticions en curs

1.1. 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 trans-

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

1.2. 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.

1.3. 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.

2. Propostes de tramitació de noves peticions

2. 1. Escrit relatiu a la implantació d’un establiment comercial no singular en una nau del 

polígon industrial La Ravaleta, de Roquetes (Baix Ebre) (tram. 125-00015/11). Tramitació.

2.2. Escrit relatiu a la creació d’un bitllet integrat anual de transport per a treballadors 

amb ingressos inferiors a 23.000 euros anuals (tram.126-00077/11). Tramitació.

2.3. Escrit relatiu a la creació d’un registre de professionals que han fet males pràcti-

ques (tram. 126-00078/11). Tramitació.

2.4. Escrit relatiu a la possibilitat de fer servir el capital dels fons de pensions per a 

afrontar desnonaments, impagaments d’hipoteques i lloguers o préstecs per a la compra 

de la primera residència (tram. 126-00079/11). Tramitació.

2.5. Escrit relatiu a la possibilitat de substituir el vot per correu al referèndum de l’1 

d’octubre pel dipòsit del vot en una administració pública (tram. 126-00080/11). Trami-

tació.

2.6. Escrit relatiu a l’actuació dels cossos i forces de seguretat de l’Estat l’1 d’octubre 

de 2017 (tram. 126-00081/11). Tramitació.

2.7. Escrit relatiu a l’obligatorietat de l’arbitratge entre els consumidors i els comercials 

(tram. 126-00082/11). Tramitació.

2.8. Escrit relatiu a la construcció de l’Escola Virolet i l’Institut Arrahona Can Llong a Sa-

badell (tram. 126-00001/12). Tramitació.

2.9. Escrit relatiu a la situació dels treballadors de Regesa amb relació a la possible su-

pressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 126-00008/12).Tramitació.

2.10. Escrit relatiu al monument al Terç de Requetès de la Mare de Déu de Montserrat 

de la plaça dels Apòstols, al Monestir de Montserrat (tram. 126-00010/12). Tramitació.

El president

Bon dia, donem començament a aquesta sessió de la Comissió de Peticions.
En primer lloc, si hi ha alguna substitució per part d’algun grup?

Sergio Sanz Jiménez

Tenim una substitució, que és de la diputada Maialen Fernández, substitueix la 
diputada Mari Luz Guilarte.

Gràcies.
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Anna Tarrés i Campà

Per part de Junts per Catalunya, el diputat Lluís Font substitueix el diputat Jordi 
Munell.

El president

Molt bé, gràcies.

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

Doncs donaríem començament a l’ordre del dia, amb el primer punt, que és 
l’escrit relatiu a l’aplicació d’una moratòria sobre l’impost sobre les emissions de 
diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica per als municipis rurals i amb 
dèficit de transport públic.

Defensarà la proposta el Grup de Ciutadans, el senyor Sánchez Fisac.

Alfonso Sánchez Fisac

Gracias, presidente. Bien, el escrito que tiene fecha de entrada del 22 del 6 del 
2017 es relativo al Instituto Agrícola, por su preocupación por el impuesto de emisio-
nes de dióxido de carbono, sobre los vehículos de tracción mecánica. Esta petición, ya 
entró en aquella fecha y ha seguido el trámite que se le dio desde esa comisión, con 
la siguiente historia de tramitación: el día 11 de julio del 2017, se abrió un período de 
adhesiones, durante cuatro meses, que finalizó con la adhesión de varios ayuntamien-
tos de Cataluña.

La Comisión de Peticiones, en la sesión del 22 de mayo de 2018, acordó solicitar 
un informe al departamento competente en materia de transporte y medio ambiente 
para informar sobre una posible afectación de la Ley 16/2017, del 1 de agosto, del 
cambio climático, sobre el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los 
vehículos de tracción mecánica. De hecho, porque esta Ley 16/2017, fue impugnada 
por medio de recurso de inconstitucionalidad 5334, de 2017, y no afectada por la sus-
pensión que establece el artículo 161.2, de la Constitución española.

El 21 de junio del 2018 se recibió respuesta del Departamento de Territorio i 
Sostenibilidad al respecto. El 19 de septiembre de 2018 se adherieron más ayunta-
mientos, también de Cataluña. Y la propuesta de actuación de..., la Mesa ampliada 
de esta comisión, en una reunión mantenida el 22 de enero de 2019, acuerda lo si-
guiente: que según el artículo 69.3.b, del Reglamento del Parlamento de Cataluña, 
acuerda la tramitación por escrito del peticionario, juntamente con los antecedentes 
necesarios a los grupos parlamentarios, para que, si lo estiman conveniente, pro-
muevan las iniciativas parlamentarias pertinentes.

Asimismo, acuerda el traslado de esta petición al Departamento de Territorio y 
Sostenibilidad, para que, si lo consideran conveniente, ejercer la iniciativa legislati-
va mediante la presentación de un proyecto de ley, modificación de la Ley 16/2017, 
del 1 de agosto, del cambio climático, a efectos de modificar el impuesto sobre las 
emisiones de dióxido de carbono, de los vehículos de tracción mecánica. Asimismo, 
acuerda trasladar este acuerdo al peticionario, y también a las personas o entidades 
adheridas. Con esto, con esta actuación se da por terminada la tramitación de este 
expediente.

Gracias.

El president

Gràcies. Alguna paraula al respecte?
Si no hi han paraules, podem proposar l’aprovació per assentiment?
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Escrit relatiu al trasllat del final de la línia 4 de rodalia al Vendrell  
o a Sant Vicenç de Calders

126-00073/11

Molt bé, doncs, passaríem al punt següent de l’ordre del dia, punt 1.2. Escrit rela-
tiu al trasllat del final de la línia 4 de rodalia al Vendrell o a Sant Vicenç de Calders.

Defensarà la proposta el Grup de Junts per Catalunya, i ho farà la diputada... 
(Veus de fons.) Tarrés?

Anna Tarrés i Campà

Gràcies, president. Estem davant d’una petició on la remitent sol·licita que la línia 4 
de rodalia sempre arribi a les estacions del Vendrell o de Sant Vicenç de Calders, per 
millorar la mobilitat dels habitants dels municipis propers, com és el cas de Sant Jau-
me dels Domenys.

Es fan una sèrie de consideracions jurídiques al respecte, la primera, que l’ar-
ticle 169 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la com-
petència dels transports terrestres de viatgers i mercaderies, per ferrocarril, que 
transcorrin íntegrament dins del territori de Catalunya, amb independència de la 
titularitat de la infraestructura. 

El segon és que Catalunya té dues xarxes de ferrocarril; una, Renfe, construïda 
amb tretze línies, sis de rodalia i set regionals; i els Ferrocarrils de la Generalitat, amb 
un total de 1.600 quilòmetres. 

I la tercera consideració és que la línia 4 de rodalia de Barcelona és una línia 
perimetral, la més llarga de la xarxa, amb 143 quilòmetres, que comunica la Ca-
talunya central amb Barcelona i el Penedès. Que el recorregut s’inicia a Manresa, 
passa per Terrassa i Sabadell, travessa Barcelona, es dirigeix cap al Baix Llobregat 
i el Penedès i finalitza a Sant Vicenç de Calders. 

En la comissió del 22 de maig, es va acordar sol·licitar un informe al Departa-
ment de Territori i Sostenibilitat, i l’informe emès per la Direcció de Transport i 
Mobilitat conclou que: «La manca d’inversió de l’Estat en infraestructura ferrovià-
ria des del 1975 ha fet que no s’hagi pogut portar a terme cap actuació per incre-
mentar la capacitat de la xarxa de rodalia de Catalunya. Segon punt, per tant, és 
difícil incrementar els serveis entre l’Arboç i Barcelona. En tercer lloc, es considera 
que l’oferta actual està suficientment ajustada a la demanda. I, en quart lloc, qualse-
vol modificació té conseqüències sobre la resta de serveis i pot afectar poblacions 
amb més demanda.»

Per tant, examinada la petició, s’acorda, de conformitat amb el que estableix l’ar-
ticle 69.6, del Reglament del Parlament, donar per tancada la tramitació. 

Es comunicarà la decisió a la peticionària, adjuntant tota la informació disponi-
ble; els antecedents, l’informe i la motivació jurídica.

Gràcies.

El president

Diputada, si pot llegir la proposta, en termes literals, a efectes també d’acta?

Anna Tarrés i Campà

Aquesta, eh?

La lletrada

Aquí hi ha tots els continguts de l’acord.

Anna Tarrés i Campà

Una vegada examinada la petició, la Comissió de Peticions, de conformitat amb 
el que estableix l’article 69.6, del Reglament del Parlament, acorda donar per tanca-
da la tramitació, comunicar aquesta decisió a la peticionària, amb els antecedents, 
l’informe i la motivació jurídica exposada. I informar-la que els grups parlamentaris 
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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.

El president

Sí... (Remor de veus.)

La lletrada

Aquesta és la versió que va anar a la Mesa ampliada...

El president

No és el... (veus de fons) clar, no és el text que ha arribat a la Comissió, si li po-
dem facilitar. La pàgina 144? (Veus de fons.)

Anna Tarrés i Campà

Perdoneu l’error. La Mesa ampliada de la Comissió, amb el portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, en la sessió del dia 22 de gener del 2019, ha 
acordat elevar a la comissió la proposta d’acord amb el següent: “Una vegada exa-
minats, la petició i els 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 
 escaients. Així mateix, acorda de traslladar aquest acord al peticionari.»

I amb aquesta actuació, es clou la tramitació.

El president

Gràcies, diputada. Alguna paraula, sobre aquest punt?
Podem considerar aprovada la proposta, per assentiment dels grups?
Molt bé.

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

Doncs passaríem al següent punt de l’ordre del dia, punt número 1.3. Escrit rela-
tiu a l’aprovació d’un decret legislatiu per a refondre en un únic text tots els llibres 
del Codi civil de Catalunya. Pel Grup de Junts per Catalunya, té la paraula la se-
nyora Tarrés.

Anna Tarrés i Campà

Gràcies, president. Efectivament, el remitent ens fa arribar una petició, l’objecte 
de la qual és refondre en un únic text, a través de la forma del decret legislatiu, els 
sis llibres del Codi civil català, i tenir-lo actualitzat en un únic cos normatiu, seguint 
els estàndards i les directives europees. 

En la sessió del 9 de maig de la Mesa ampliada, s’acorda sol·licitar un informe al 
Departament de Justícia.

Aquest informe, emès per la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques del 
Departament, considera que la Comissió de Codificació de Catalunya continua tre-
ballant en l’elaboració dels textos normatius dels diferents tipus contractuals, per tal 
d’incorporar-los, i així completar el Llibre sisè.

La Comissió està treballant en l’harmonització dels llibres primer a cinquè, amb 
l’objectiu de detectar possibles contradiccions, mancances, incongruències, errades 
i altres incidències que es puguin haver produït en el procés d’elaboració i aprova-
ció dels llibres. D’aquest treball, sortirà el corresponent projecte de llei i la posterior 
aprovació de la llei, pel Parlament de Catalunya.

Per tant, la proposta que fa d’actuació, amb Mesa ampliada del 22 de gener 
del 19..., s’arriba a l’acord següent: «Una vegada examinada la petició de la Co-
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missió de Peticions, de conformitat amb el que estableix l’article 69.6, del Regla-
ment del Parlament, acorda donar per tancada la tramitació, comunicar aquesta 
decisió al peticionari, amb els antecedents, l’informe i la motivació jurídica ex-
posades, i informar-lo que els grups parlamentaris han conegut la petició, l’han 
examinada i n’han debatut el contingut en la reunió de Mesa i els portaveus, pre-
paratòria a la Comissió de Peticions.»

El president

Gràcies, diputada. Si no hi ha intervencions, podem donar per aprovada la pro-
posta, per assentiment?

Escrit relatiu a la implantació d’un establiment comercial no singular en 
una nau del polígon industrial La Ravaleta, de Roquetes (Baix Ebre)

125-00015/11

Molt bé, doncs, passaríem al següent punt de l’ordre del dia, el punt 2.1. Escrit 
relatiu a la implantació d’un establiment comercial no singular en una nau del polí-
gon industrial La Ravaleta, de Roquetes, al Baix Ebre. Té la paraula la diputada de 
Junts per Catalunya, senyora Tarrés. (Veus de fons.) No? Ara no?, doncs, la senyora 
Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. Bé, aquesta proposta..., hi ha una..., se sol·licita que s’estudiï 
la possibilitat de modificar el Decret llei 1/2019, de 22 de desembre, d’ordenació 
dels equipaments comercials, i la normativa que regeix la trama urbana consolida-
da, TUC, atès que només s’inclouen en la trama urbana consolidada d’un municipi 
aquelles zones on, d’acord amb el planejament urbanístic vigent, l’ús residencial és 
dominant i compatible amb l’ús comercial.

Tenen dificultat per llogar la nau on tenien el negoci les persones que fan aques-
ta petició, per la seva situació, i no poden obtenir una llicència per a obrir-hi un 
establiment comercial i per això al·leguen que l’única manera de solucionar-ho és 
modificant la normativa vigent. S’hauria de modificar la normativa d’ordenació 
dels equipaments comercials a Catalunya i així ho expliciten en les consideracions 
jurídiques. 

El Decret llei 1/2019 ha establert una regulació molt detallada de la implantació 
dels equipaments comercials; els que es poden implantar en sòl urbà i urbanitza-
ble; petits establiments comercials, dels que necessàriament s’han d’implantar dins 
la trama urbana consolidada, TUC, que són els establiments comercials mitjans i 
grans.

Per la seua dimensió, es classificaria com a mitjà aquest establiment, però fora 
de la TUC, cosa que, atesa la normativa, no seria possible aquesta demanda que te-
nen els peticionaris. Caldria, per tant, modificar aquesta normativa i es podrien tenir 
en compte diverses alternatives, com ampliar els supòsits en què es pot considerar 
que un establiment comercial té la categoria de singular i pot, en conseqüència, im-
plantar-se en tots els àmbits on el planejament urbanístic admet l’ús comercial; mo-
dificar el règim d’excepcionalitat que defineix la lletra b de l’article 9.3 del Decret 
1/2019, per a possibilitar-ne una aplicació més àmplia, o introduir algun precepte de 
caràcter general, que permeti la implantació d’un establiment comercial, fora de la 
TUC, si es compleixen determinades condicions anàlogues, o les plantejades pels 
peticionaris.

La Mesa ampliada de la comissió, amb el portaveu del Grup d’Esquerra, en la 
sessió del dia 22 de gener de 2019, acorda el següent. Admetre a tràmit la petició 
i elevar a la comissió la proposta d’acord següent: «Una vegada analitzats l’escrit 
de petició i les consideracions jurídiques que s’hi han formulat, la Comissió de 
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Peticions, d’acord amb el que estableixen les lletres b i c de l’article 69.3 del Re-
glament del Parlament, acorda que es trameti als grups parlamentaris, perquè, si 
escau, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària, i també al Departament 
d’Empresa i Coneixement, per si considera convenient d’exercir la iniciativa le-
gislativa, mitjançant la presentació d’un projecte de llei de modificació del Decret 
llei 1/2019, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials. I amb 
aquesta actuació, la comissió dona per tancada la tramitació d’aquesta petició.»

El president

Gràcies, diputada. Si no hi han intervencions, podem aprovar per assentiment la 
proposta? 

Gràcies.

Escrit relatiu a la creació d’un bitllet integrat anual de transport per a 
treballadors amb ingressos inferiors a 23.000 euros anuals

126-00077/11

Passaríem al següent punt de l’ordre del dia, punt 2.2. Escrit relatiu a la creació 
d’un bitllet integrat anual de transport per a treballadors amb ingressos inferiors a 
23.000 euros anuals. Correspon al Grup Republicà, defensarà la proposta el dipu-
tat...? (Veus de fons.) Viaplana?

Francesc Viaplana Manresa

Moltes gràcies, president. Doncs aquesta petició es va entrar el 3 de setembre del 
2017, el que sol·licite són bitllets integrats anuals de transport, ja sigui per a rodalies, 
Ferrocarrils de la Generalitat, metro i autobús, per a treballadors i famílies amb uns 
ingressos inferiors a 23.000 euros anuals, i amb preus més econòmics, si se’n fa un 
ús diari. Ella argumente..., bé, que, jurídicament, tant la Llei 21/2015, com la Llei 
9/2003, les dues estableixen mecanismes per aconseguir aquesta finalitat, i a més a 
més, assenyalen l’Àrea Metropolitana de Barcelona, doncs, que mitjançant convenis 
amb els ajuntaments que integren el seu àmbit territorial, pot modificar la condició 
que estableix la lletra b, per tal d’incrementar el nombre de persones que es puguin 
acollir a la tarifació social.»

La proposta d’actuació de la Mesa ampliada, del 22 de gener del 2019, va acordar 
el següent: «Admetre a tràmit la petició, obrir el termini d’adhesions, de conformitat 
amb el que estableix l’article 8 de les normes internes de funcionament de la Comis-
sió de Peticions, modificades el 22 de maig de 2018, i publicades en el BOPC 132, 
del 20 de juliol; s’acorda que el termini per a formular adhesions sigui d’un mes, a 
comptar del dia de l’admissió a tràmit.»

I per últim, elevar a la comissió la proposta d’acord següent: «Una vegada exa-
minats, la petició i els 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, juntament amb les altres actuacions, als grups parlamentaris, 
per tal que, si ho estimen convenient, emprenguin les iniciatives parlamentàries es-
caients.»

Així mateix, acorde donar trasllat d’aquest acord al peticionari. I amb aquesta 
actuació, es clou la tramitació.

El president

Gràcies, diputat. Si no hi han intervencions, podem passar a l’aprovació per as-
sentiment de la proposta? 

Gràcies.
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Escrit relatiu a la creació d’un registre de professionals que han fet 
males pràctiques

126-00078/11

El següent punt és el 2.3. Escrit relatiu a la creació d’un registre de professionals 
que han fet males pràctiques. Presenta la proposta el Grup Socialistes i Units per 
Avançar, la diputada Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. El remitent de l’escrit sol·licita la creació d’un registre de pro-
fessionals que intervenen en el sector de l’edificació, en què quedin inscrits i identi-
ficats aquells professionals que han fet males pràctiques. En especial, fa referència 
als contractistes implicats en males construccions i gestions il·legals.

Vist l’informe jurídic, en què no s’aprecia la viabilitat d’establir cap mecanisme 
de control dels professionals implicats en la construcció que vagi més enllà del deri-
vat de la responsabilitat civil, establerta per la Llei Orgànica de l’edificació, aquesta 
comissió proposa: acordar donar per tancada la tramitació, comunicar aquesta de-
cisió al peticionari, amb els antecedents, l’informe i la motivació jurídica exposada, 
i informar-lo que els grups parlamentaris han conegut la petició, l’han examinada i 
n’han debatut el contingut de la reunió de la Mesa ampliada, preparatòria a la Co-
missió de Peticions.

El president

Gràcies, diputada. Si no hi han intervencions, podem aprovar per assentiment la 
proposta? 

Gràcies.

Escrit relatiu a la possibilitat de fer servir el capital dels fons de pensions 
per a afrontar desnonaments, impagaments d’hipoteques i lloguers o 
préstecs per a la compra de la primera residència

126-00079/11

Passem al punt 2.4. Escrit relatiu a la possibilitat de fer servir el capital dels fons 
de pensions per afrontar desnonaments, impagaments d’hipoteques i lloguers, o prés-
tecs per a la compra de la primera residència. Defensa la proposta el Grup Socialistes 
i Units per Avançar, i ho farà la diputada... (veus de fons) Silva, gràcies.

Beatriz Silva Gallardo

Gracias, presidente. El objetivo de esta petición..., el remitente proponía la po-
sibilidad de utilizar los capitales de los fondos de pensiones para hacer frente a 
desahucios, impagos de hipotecas o alquileres, y préstamos de compra de la pri-
mera residencia. 

En la Mesa ampliada, se analizó que, desde el punto de vista jurídico, tenía poca 
viabilidad, pero quizá sí desde el punto de vista asistencial, por lo cual se proponía 
trasladarlo a los grupos parlamentarios, y se acordó lo siguiente: 

«Que una vez examinada la petición y los antecedentes que constan en este ex-
pediente, la Comisión de Peticiones, de acuerdo con el artículo 69.3.b, del Regla-
mento del Parlament, acuerda transmitir la petición de los grupos parlamentarios 
para que, si lo estiman conveniente, y a efectos de modificar la legislación vigente, 
puedan promover alguna iniciativa parlamentaria sobre esta cuestión. También la 
comisión acuerda trasladar esta decisión al peticionario.»

El president

Gràcies, diputada. Si no hi han intervencions, podem aprovar per assentiment la 
proposta? 

Gràcies.
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Escrit relatiu a la possibilitat de substituir el vot per correu al referèndum 
de l’1 d’octubre pel dipòsit del vot en una administració pública

126-00080/11

El següent punt, el 2.5. Escrit relatiu a la possibilitat de substituir el vot per cor-
reu al referèndum de l’1 d’octubre pel dipòsit del vot en una administració pública. 
Presenta la proposta, el Grup de Catalunya en Comú Podem i ho farà la senyora..., 
la diputada López.

Yolanda López Fernández

Gràcies, president. Bé, aquesta proposta va entrar el 4 de setembre de 2017, i 
el remitent de l’escrit proposa que, en el cas que en el referèndum del dia 1 d’oc-
tubre no sigui possible votar per correu, es permeti dipositar el vot en una admi-
nistració pública, bé un ajuntament, departament de la Generalitat, delegacions 
del Govern i que aquesta administració faci arribar el vot a la Junta Electoral. 
Aquesta proposta va entrar a la Mesa ampliada d’aquesta comissió, i es va acor-
dar, juntament..., amb la Mesa ampliada de la comissió amb el portaveu del Grup 
Parlamentari d’Esquerra Republicana, en la sessió del dia 22 de gener del 2019, 
ha acordat el següent: «Admetre a tràmit la petició, obrir el termini d’adhesions, 
de conformitat amb el que estableix l’article 8 de les normes internes del funcio-
nament de la Comissió de Peticions, modificada el 22 de maig de 2018 i publicada 
en el BOE 132, del 20 de juliol.

S’acorda que el termini per formular adhesions sigui d’un mes, a comptar del 
dia de l’admissió a tràmit. I elevar a la comissió la proposta d’acord següent: una 
vegada examinada 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, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària per a l’elaboració i 
aprovació en l’àmbit de la seva competència, d’una normativa en matèria electoral.

Així mateix, la comissió acorda de traslladar aquesta decisió al peticionari. Amb 
aquesta actuació, clou la tramitació.

El president

Gràcies, diputada. Si no hi han intervencions, podem adoptar l’acord per assen-
timent? 

Gràcies.

Escrit relatiu a l’actuació dels cossos i forces de seguretat de l’Estat l’1 
d’octubre de 2017

126-00081/11

Passem al següent punt, 2.6. Escrit relatiu a l’actuació dels Cossos i Forces de Se-
guretat de l’Estat l’1 d’octubre de 2017. Defensa la proposta d’acord el Grup de Ciu-
tadans, el senyor Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Gràcies, president. Bé, diputats, diputades; ja saben tant quin és l’objecte de 
la petició com les seves consideracions jurídiques, així que passaré directament 
a anunciar quina és la proposta d’actuació, que és la que va prendre la Mesa am-
pliada de la Comissió, en la sessió del dia 22 de gener de 2019, acordant admetre 
a tràmit la petició i elevar a la comissió la proposta d’acord següent: «Una vegada 
examinada la petició, la Comissió de Peticions, de conformitat amb el que esta-
bleix l’article 69.6 del Reglament del Parlament, acorda donar per tancada la tra-
mitació, comunicar aquesta decisió al peticionari, amb els antecedents, l’informe 
i la motivació jurídica exposades i informar-lo que els grups parlamentaris han 
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conegut la petició, l’han examinada i n’han debatut el contingut en la reunió de la 
Mesa ampliada preparatòria de la Comissió de Peticions.»

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Si no hi han intervencions, podem adoptar l’acord per assenti-
ment? Gràcies.

Escrit relatiu a l’obligatorietat de l’arbitratge entre els consumidors i els 
comercials

126-00082/11

El següent punt, el 2.7. Escrit relatiu a l’obligatorietat de l’arbitratge entre els 
consumidors i els comercials. Presenta la proposta el diputat senyor Sanz, del Grup 
de Ciutadans.

Sergio Sanz Jiménez

Sí, gràcies president. L’objecte d’aquesta petició és..., el que fa el peticionari és 
denunciar la ineficiència de les lleis de protecció dels consumidors i n’exposa un 
exemple, en què mostra que, en un procediment de reclamació, el consumidor és 
la part més desafavorida. Proposa que la mediació, l’arbitratge, siguin obligatoris 
i, en el cas que el comerciant no atengui aquesta mediació, el reclamant tingui dret 
automàticament a allò sol·licitat o poder iniciar una execució judicial sense haver 
de presentar cap més justificació.

Paral·lelament, també proposa que a l’inici de la reclamació, l’Agència Catalana 
de Consum estimi un temps màxim per resoldre-la. Se li fan una sèrie de conside-
racions jurídiques, en les que, bé..., es parla del Codi de consum de Catalunya; es fa 
referència, també, a la Directiva 2013/11, de la Unió Europea, relativa a la solució 
alternativa de litigis en matèria de consum, i referència també a normativa estatal i 
autonòmica.

D’altra banda, també s’indica que ni el legislador estatal ni l’autonòmic, en 
l’exercici de les seves competències respectives, poden eliminar el caràcter volun-
tari de l’arbitratge, per l’imperatiu que estableix la norma europea. Respecte a la 
segona de les peticions que formula el peticionari, consistent en el fet que l’Agència 
Catalana de Consum destini un temps màxim per resoldre la reclamació, sí que hi 
hauria la possibilitat d’introduir modificacions normatives, amb l’objectiu d’establir 
mecanismes per agilitzar el procediment i reduir els terminis de resolució. Tanma-
teix, la penalització econòmica, en aquest àmbit, no seria procedent.

La proposta que fa la Mesa ampliada de la Comissió, en la sessió del 22 de 
gener de 2019, és admetre a tràmit la petició i elevar a la Comissió la proposta 
de l’acord següent: «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.b 
i c del Reglament del Parlament, acorda de trametre la petició i les altres actua-
cions als grups parlamentaris, per tal que, si ho estimen convenient, emprenguin 
les iniciatives parlamentàries pertinents, amb relació a les mesures que es podrien 
adoptar per agilitzar la tramitació de les queixes a l’Administració responsable, 
que en aquest cas és l’Agència Catalana de Consum, del Departament d’Empresa 
i Coneixement.

»Així mateix, acorda traslladar aquest acord a l’Agència Catalana de Consum, 
per al seu coneixement, i al peticionari. Amb aquesta actuació, es clou la trami-
tació.»

El president

Gràcies, diputat. Si no hi han intervencions, podem adoptar l’acord per assen-
timent?
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Escrit relatiu a la construcció de l’Escola Virolet i l’Institut Arraona,  
a Sabadell

126-00001/12

Passaríem, doncs, al següent punt, el 2.8. Escrit relatiu a la construcció de l’Es-
cola Virolet i l’Institut Arraona Can Llong, a Sabadell. Defensa la proposta, el Grup 
de Junts per Catalunya i ho farà la diputada Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. La remitent exposa que l’Escola Virolet i l’Institut Arraona 
Can Llong, de Sabadell, tenen actualment dos edificis educatius amb aules prefa-
bricades. Es preveia que durant la tardor del 2017 s’aprovés un primer concurs per 
al projecte d’un nou edifici per a cadascun d’aquests centres, però no ha estat així, i 
per tant, sol·licita que tots els tràmits administratius d’expedients relatius a la gestió 
de la construcció dels edificis de l’Escola Virolet i l’Institut Arraona Can Llong, de 
Sabadell, es facin per raons d’interès públic, amb urgència.

Que s’inclogue aquesta inversió en el capítol VI del pressupost actual, i que es 
faci un seguiment d’aquesta actuació. 

En l’apartat d’antecedents, s’explica que l’onzena legislatura, la remitent d’aquest 
escrit ja s’havia adreçat, també, a la Comissió de Peticions per a fer arribar una pe-
tició sobre aquesta mateixa qüestió. Que la Comissió de Peticions, en la sessió del 
21 de febrer de 2017, d’acord amb l’article 69.3.b, del Reglament del Parlament, va 
acordar trametre aquesta petició als grups parlamentaris i també va acordar trame-
tre-ho al Departament d’Ensenyament.

I que, en data 10 de març de 2017, el Departament d’Ensenyament va tras-
lladar a la Mesa de la Comissió de Peticions una resposta en què explicava que 
el Departament d’Ensenyament elabora la planificació de construcció d’escoles, 
tenint en compte les necessitats d’escolarització i disponibilitat pressupostària. 
Que també l’Ajuntament de Sabadell ha de posar a disposició del Govern de la 
Generalitat els solars per a la construcció de l’Escola Virolet i l’Institut Arraona. 
Que el curs 2016-2017, el Departament d’Ensenyament va instal·lar dos mòduls 
provisionals en aquestes dues escoles. Que el curs 2017-2018, el Departament 
d’Ensenyament té prevista la instal·lació d’un mòdul provisional en aquestes dues 
escoles. I que el 2016-2017, l’Institut Arraona ja disposa de laboratori i de taller 
de tecnologia.

Atesa aquesta resposta del Departament, el 22 de març de 2017 es va informar 
de les actuacions a la peticionària i es va donar per tancada la tramitació d’aques-
ta petició. En les consideracions jurídiques hi ha una cerca de totes les iniciatives 
parlamentàries substanciades a partir del 22 de març de 2017, i es proposa que la 
comissió trasllade als grups parlamentaris i al Departament d’Ensenyament aques-
ta petició. I per tant, la proposta d’actuació és admetre a tràmit la petició, obrir el 
termini d’adhesions, de conformitat amb el que estableix l’article 8 de les normes 
internes de funcionament de la Comissió de Peticions, modificades el 22 de maig 
de 2018 i publicades en el BOPC 132, del 20 de juliol, s’acorda que el termini per 
formular adhesions sigui d’un mes a comptar del dia de l’admissió a tràmit i, una 
vegada analitzats l’escrit de petició i les consideracions jurídiques que s’hi han for-
mulat, 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 trameti als grups parla-
mentaris perquè, si escau, puguen promoure alguna iniciativa parlamentària i al 
Departament d’Ensenyament, perquè en tinguen coneixement.

Així mateix, acorda traslladar aquest acord al peticionari, juntament amb la do-
cumentació relativa als antecedents parlamentaris relacionats amb la matèria. I amb 
aquesta actuació, es dona per tancada la tramitació d’aquesta actuació.

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputada. Si no hi han intervencions, podem adoptar l’acord per assen-
timent? Molt bé.

Escrit relatiu a la situació dels treballadors de Regesa amb relació a la 
possible supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

126-00008/12

Doncs passaríem al punt 2.9. Escrit relatiu a la situació dels treballadors de Re-
gesa amb relació a la possible supressió del Consell Comarcal del Barcelonès. Pel 
Grup de Junts per Catalunya, el diputat Riera defensarà la proposta.

Josep Riera i Font

Gràcies. El peticionari, en aquest cas és el delegat de Regesa, una societat depen-
dent del Consell Comarcal del Barcelonès, que presta serveis als ajuntaments, de ges-
tió de sòl, rehabilitació d’habitatges i promoció immobiliària. Quan té coneixement 
que s’està tramitant en aquest Parlament la proposició de llei per a la supressió del 
Consell Comarcal, el peticionari demana poder explicar als grups parlamentaris la 
situació dels treballadors, davant la possibilitat de la supressió del Consell Comarcal, 
en cas que s’aprovi la iniciativa.

Ens transmet als grups parlamentaris aquesta petició i..., resumeixo, eh? I final-
ment, el delegat es reuneix, efectivament, amb tots els grups parlamentaris, per tras-
lladar-los aquestes inquietuds i, mentrestant, també, en la tramitació de la proposi-
ció de llei, ja es preveu, precisament, conservar els llocs de treball i en les mateixes 
condicions, recol·locant els treballadors en altres organismes o empreses.

Per tant, després de tot això, la proposta d’actuació que la Mesa ampliada fa a 
la comissió és: a. Admetre a tràmit la petició i, b. Elevar a la comissió la propos-
ta d’acord següent: «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.b, 
del Reglament del Parlament, acorda de trametre la petició i les altres actuacions 
als grups parlamentaris de la cambra, per al seu coneixement. Així mateix, acorda 
de traslladar aquest acord al peticionari. Amb aquesta actuació, es clou la trami-
tació.»

El president

Gràcies, diputat. Si no hi han intervencions, podem aprovar, adoptar l’acord per 
assentiment? 

Gràcies.

Escrit relatiu al monument al Terç de Requetès de la Mare de Déu de 
Montserrat de la plaça dels Apòstols, al Monestir de Montserrat 

126-00010/12

Passaríem al següent punt, el 2.10. Escrit relatiu al monument al Terç de Reque-
tès de la Mare de Déu de Montserrat de la plaça dels Apòstols, al Monestir de Mont-
serrat. Defensarà la proposta, el Grup de Junts per Catalunya, la diputada Laouaji.

Saloua Laouaji Faridi

Hola bon dia, gràcies president. Efectivament, és l’escrit relatiu a la retirada d’un 
monument franquista de Montserrat, de la plaça dels Apòstols, al Monestir de Mont-
serrat. El 25 de setembre del 2018 s’envia un correu al peticionari, en què se li infor-
ma que, per raons d’economia del temps, s’ha fet arribar la seva petició al portaveu 
de la Comissió de Justícia, que és la comissió competent en aquesta matèria i per tal 
que els diputats i les diputades la puguin tenir en compte.
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I de fet, en la sessió del 18 d’octubre del 2018, aquest cas ja va ser resolt en la Co-
missió de Justícia, aprovada per la majoria dels grups. I la proposta d’actuació que 
en fa la lletrada és, en primer lloc, l’admissió a tràmit i després, la valoració políti-
ca de les actuacions següents són que: «Una vegada examinats la petició i els altres 
antecedents que consten en aquest expedient, la Comissió de Peticions, d’acord amb 
el que estableix l’article 69.6, del Reglament del Parlament, ha acordat trametre al 
peticionari la iniciativa aprovada i publicada en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya i el seu antecedent parlamentari. I arxivar, sense cap més tràmit la peti-
ció. I amb aquesta actuació, es conclou la tramitació.»

El president

Gràcies, diputada. Si no hi han intervencions, podem adoptar l’acord per assen-
timent? 

Gràcies.
Doncs aquest era el darrer punt de l’ordre del dia, informar-los que la previsió 

és que la propera reunió de la comissió sigui el proper 26 de febrer i, si no hi ha res 
més, aixecaríem la sessió.

Gràcies.

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i vuit minuts.
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