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Sessió 6 de la CP

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

sideix 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, Mercè Escofet Sala, Maialen 

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

Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Saloua Laouaji i Faridi, Josep Riera i Font, Mònica 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. Republi-

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

Yolanda López Fernández, pel G. P. 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’aprovació d’una llei reguladora dels centres especials de treball i 

a la creació d’un canal de televisió digital terrestre, una ràdio pública i un portal d’infor-

mació gestionats per persones amb discapacitat derivada de malaltia mental (tram. 126-

00075/11). Tramitació.

1.2. Escrit relatiu a l’aplicació del concurs de mèrits dels funcionaris interins d’antiguitat 

superior a tres anys per a accedir a la plaça (tram. 126-00002/12). Tramitació.

2. Propostes de tramitació de noves peticions

2.1. Escrit relatiu a l’article 13 de la Constitució espanyola (tram. 126-00007/12). Trami-

tació.

2.2. Escrit relatiu a la modificació de la institució de la tutela i de la reducció per disca-

pacitat de l’impost sobre successions i donacions (tram. 125-00004/12). Tramitació.

2.3. Escrit relatiu a la contractació d’energia verda per a edificis i infraestructures de la 

Generalitat (tram. 126-00009/12). Tramitació.

2.4. Escrit relatiu a l’aprovació de dues proposicions de llei sobre la prohibició de tenir 

cetacis i otàrids en captivitat i dels delfinaris i sobre la publicació de la normativa de refugis 

interespècies i refugis d’animals domèstics de companyia (tram. 125-00005/12). Tramitació.

2.5. Escrit relatiu al reconeixement del valor del vot d’un ciutadà i a fer efectiva la decla-

ració d’independència de Catalunya (tram. 126-00011/12). Tramitació.

2.6. Escrit relatiu al reconeixement del valor del vot d’una ciutadana i a fer efectiva la de-

claració d’independència de Catalunya (tram. 126-00012/12). Tramitació.

2.7. Escrit relatiu a la publicació de la proclamació de la constitució de la Repúbli-

ca catalana en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (tram. 126-00014/12 a 126-

00051/12; 126-00054/12; 125-00006/12 a 125-00200/12 i 125-00203/12). Tramitació.

El president

Bon dia. Sembla que estem en condicions de començat la comissió.
Podríem començar per si hi ha substitucions en algun grup, si us plau?
(Sergio Sanz Jiménez demana per parlar.)

Sergio Sanz Jiménez

President, per Ciutadans, la diputada Maialen Fernández substitueix el diputat 
Francisco Domínguez.

Gràcies.
(Anna Tarrés i Campà demana per parlar.)

Anna Tarrés i Campà

Per part de Junts per Catalunya, el diputat Campdepadrós substitueix el diputat 
Munell. 

El president

Molt bé, doncs sí... (Veus de fons.) Sí? (Veus de fons.) No? D’acord. 
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Escrit relatiu a l’aprovació d’una llei reguladora dels centres especials 
de treball i a la creació d’un canal de televisió digital terrestre, una 
ràdio pública i un portal d’informació gestionats per persones amb 
discapacitat derivada de malaltia mental

126-00075/11

Aleshores, començaríem l’ordre del dia amb el punt número 1, que és l’escrit re
latiu a l’aprovació d’una llei reguladora dels centres especials de treball i a la creació 
d’un canal de televisió digital terrestre, una ràdio pública i un portal d’informació ges
tionats per persones amb discapacitat derivada de malaltia mental. Té la paraula, pel 
Grup d’Esquerra Republicana, el diputat Ruben Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, president. Aquest escrit, el remitent és en Josep Maria Castells Bena
barre, i l’objecte..., el que ve a dir és... El remitent de l’escrit és el director i el fun
dador del diari digital El Mercadal i el portal web elmercadal.cat, de Balaguer, a la 
Noguera. 

Proposa l’aprovació d’una llei que reguli el nombre de centres especials de tre
ball i que estableixi el nombre mínim de treballadors d’aquests centres i llur retri
bució. Així mateix, en nom propi i d’una vintena de persones de la província de 
Lleida, demana la creació d’un canal de televisió digital terrestre, una ràdio públi
ca i un portal d’informació gestionats per persones amb discapacitat derivada de la 
malaltia mental.

Finalment, el peticionari sol·licita suport institucional per poder garantir la tasca 
d’El Mercadal i la creació d’altres centres anàlegs a la resta de Catalunya.

I pel que fa a la proposta d’actuació que la Mesa ampliada fa a la comissió, la 
Mesa ampliada de la comissió, en la seva sessió del dia 16 de juliol de 2019, ha acor
dat d’elevar a la comissió la proposta d’acord següent: «Una vegada examinada la pe
tició, juntament amb els antecedents que consten en l’expedient i les consideracions 
jurídiques precedents, la Comissió de Peticions acorda: a, pel que fa a la petició rela
tiva als centres de treball, de conformitat amb el que estableix l’article 69.3.b i c del 
Reglament del Parlament, trametre la petició als grups parlamentaris perquè, si escau, 
en l’àmbit de competències estatuàriament reconegudes, puguin promoure alguna ini
ciativa parlamentària, i també al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, 
que és competent en la matèria de treball, economia social i persones amb discapa
citats, per si considera convenient fer alguna actuació; b, pel que fa a la petició de 
creació d’un canal de televisió digital terrestre, una ràdio pública i un portal d’infor
mació gestionats per persones amb discapacitat, de conformitat amb el que estableix 
l’article 69.3.b del Reglament del Parlament, trametre l’informe del Departament de 
Presidència i l’informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre la viabilitat 
de la proposta al peticionari i als grups parlamentaris perquè, si escau, emprenguin 
les iniciatives parlamentàries pertinents i, de conformitat amb el que estableix l’arti
cle 69.3.c del Reglament del Parlament, trametre la petició, amb els antecedents que 
consten a l’expedient, al Departament de Presidència i al Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya perquè en tinguin coneixement, i c, pel que fa a la petició de suport institu
cional a la tasca d’El Mercadal i de la creació d’altres centres anàlegs, de conformitat 
amb el que estableix l’article 69.3.b del Reglament del Parlament, trametre la petició 
als grups parlamentaris perquè, si escau, puguin promoure alguna iniciativa parla
mentària en aquest sentit.»

Així mateix, la comissió acorda traslladar aquest acord al peticionari. Amb 
aquesta actuació es dona per tancada la tramitació d’aquesta petició.

El president

Gràcies, diputat. Si hi ha alguna paraula? I sinó, podríem votar, per assentiment 
es podria donar per aprovada aquesta proposta? 

Gràcies.
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Escrit relatiu a l’aplicació del concurs de mèrits dels funcionaris interins 
d’antiguitat superior a tres anys per a accedir a la plaça 

126-00002/12

Doncs passaríem al segon punt, el punt 1.2, Escrit relatiu a l’aplicació del concurs 
de mèrits dels funcionaris interins d’antiguitat superior a tres anys per a accedir a la 
plaça. Pel Grup d’Esquerra Republicana, té la paraula la diputada Palacín.

Mònica Palacín París

Moltes gràcies, president. L’objecte d’aquesta petició és el fet que la remitent de 
l’escrit sol·licita que la pròxima llei de pressupostos inclogui un precepte per tal que 
els funcionaris interins que fa, com a mínim, tres anys que ocupen una mateixa pla
ça d’administració de la Generalitat puguin accedir al lloc de treball per mitjà del 
corresponent concurs de mèrits.

La Mesa ampliada de la comissió, en sessió del 16 de juliol, ha acordat elevar a 
la comissió la proposta d’acord següent: «Un cop examinada la petició, juntament 
amb els antecedents que consten en l’expedient i les consideracions jurídiques que 
s’hi han formulat, la Comissió de Peticions acorda transmetre la petició als grups 
parlamentaris perquè promoguin, si s’escau, alguna iniciativa parlamentària confor
me al Reglament del Parlament, i transmetre la petició al Departament de Polítiques 
Digitals i Administració Pública perquè en tingui coneixement, també d’acord amb 
el que marca el Reglament del Parlament.» 

Així mateix, la comissió acorda traslladar aquest acord a la peticionària, junta
ment amb els antecedents que consten a l’expedient. I amb aquesta actuació es do
naria per tancada la tramitació d’aquesta petició.

El president

Gràcies, diputada. Si no hi ha cap paraula, podríem procedir a l’aprovació per 
assentiment també d’aquesta proposta? 

Gràcies.

Escrit relatiu a l’article 13 de la Constitució espanyola 
126-00007/12

Passaríem al punt 2.1 de l’ordre del dia, Escrit relatiu a l’article 13 de la Consti
tució espanyola, que proposarà el diputat Sergio Sanz.

Sergio Sanz Jiménez

Sí, gràcies, president. L’objecte de la petició és un peticionari que ens escriu en 
relació a la regulació de la doble nacionalitat, que diu que perjudica els ciutadans de 
nacionalitat marroquina. 

El peticionari explica que el sol·licitant de la nacionalitat espanyola que vulgui 
adquirir la nacionalitat marroquina no ha de renunciar a la seva nacionalitat ante
rior, però que els marroquins que demanen l’espanyola sí que perden la nacionalitat 
d’origen.

Basantse en això, sol·licita que s’ordeni una investigació en relació al que s’ha 
relatat i es dictamini la resolució corresponent.

Les consideracions jurídiques ens diuen que el peticionari al·ludeix al marc jurí
dic en què s’enquadra la seva petició, que és l’article 13 de la Constitució i l’article 
23 del Codi civil, que estableix que per a l’adquisició de la nacionalitat espanyola 
les persones han de renunciar a la seva nacionalitat anterior, amb una sèrie d’excep
cions, com són els països iberoamericans, Andorra, les Filipines, Guinea Equatorial 
o Portugal.

Per tant, és una situació que es dona en la majoria de les ocasions. Quan un ciu
tadà sol·licita la nacionalitat espanyola per residència, ha de renunciar a la seva na
cionalitat d’origen.
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No obstant això, doncs es podria canviar aquesta situació a través de convenis i 
les modificacions legals pertinents. 

La petició, doncs la... El Parlament no té competència per modificar això, i per 
tant es proposa la inadmissió de petició, d’acord amb el que estableix l’article 14.1.d 
de les normes internes de funcionament de la Comissió de Peticions. 

La proposta d’actuació que fa la Mesa ampliada a la comissió és la següent: «Una 
vegada examinada la petició, juntament amb els antecedents que consten en l’expe
dient i les consideracions jurídiques precedents, la Comissió de Peticions acorda: 
inadmetre a tràmit la petició, en virtut del que estableix l’article 14.1.d de les nor
mes internes de funcionament de la Comissió de Peticions, BOPC, 132, del 20 de 
juliol de 2018, ja que aquesta petició afecta, indubtablement, matèries de les quals 
el Parlament no té competència, com són el règim d’adquisició de la nacionalitat 
espanyola i la potestat per subscriure convenis internacionals en matèria de doble 
nacionalitat; trametre la petició, atès el que estableix l’article 14.3 de les normes 
internes de funcionament de la Comissió de Peticions, a la Comissió de Peticions 
del Congrés dels diputats i a la Comissió de Peticions del Senat, que són els òr
gans competents en aquest cas, i, finalment, comunicar al peticionari aquest acord 
i informarlo de la tramesa de la petició a les comissions de peticions de les Corts 
Generals.» 

Amb aquesta actuació es dona per tancada la tramitació d’aquesta petició.

El president

Gràcies, diputat. Si no hi ha intervencions, podem aprovar per assentiment aques
ta proposta? 

Gràcies.

Escrit relatiu a la modificació de la institució de la tutela i de la reducció 
per discapacitat de l’impost sobre successions i donacions 

125-00004/12

Passaríem ara al punt 2.2, escrit relatiu a la modificació de la institució de la tu
tela i de la reducció per discapacitat de l’impost sobre successions i donacions. Pel 
Grup de Junts per Catalunya, defensarà la proposta la diputada Mònica Sales.

Mònica Sales de la Cruz

Gràcies, president. Aquesta proposta que ens arriba té dues parts. Podríem resu
mir que el que demana és introduir alguna modificació en les nostres lleis per tal de 
preservar els drets de les persones amb discapacitat de la nostra societat.

Com els he dit, hi ha dues parts. Fruit d’una relliscada que pateix la persona que 
ens fa arribar aquesta proposta, necessita tramitar una targeta de transport. A partir 
dels requisits per tramitarla, s’adona de la realitat que hi ha en relació a la tutela, 
perquè té una filla amb síndrome de Down, i llavors ens demana sobre el fet de re
flexionar la necessitat o no de tutelar algú amb discapacitat. 

I, fruit d’aquesta mateixa casuística que els explicava, al final de la seva petició 
també ens demana que reflexionem sobre les herències que reben les persones amb 
discapacitat i que s’haurien de tindre en compte les rendes i les propietats de ca
dascú.

Pel que fa a la proposta d’actuació, la Mesa ampliada admet a tràmit la petició 
i eleva a la comissió la proposta d’acord següent: «Una vegada examinada la peti
ció, juntament amb els antecedents que consten en aquest expedient i les conside
racions jurídiques que s’hi ha formulat, la Comissió de Peticions acorda: en primer 
punt, a, d’acord amb l’article 69.3.b del Reglament del Parlament, trametre als 
grups parlamentaris la petició relativa a la modificació del Codi civil per tal que 
promoguin les iniciatives parlamentàries corresponents per a reformar la institució 
de la tutela i, de conformitat amb l’article 69.3.c del Reglament del Parlament, tra
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metre la petició a la Comissió de Codificació del Departament de Justícia, perquè 
en tinga coneixement i per si considera convenient d’exercir la iniciativa legislativa 
corresponent. 

I, en segon punt, com a b, d’acord amb l’article 69.3.b del Reglament del Par
lament, trametre la petició als grups parlamentaris per tal que, si escau, promoguin 
la modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre suc
cessions i donacions per a modificar el règim fiscal de les herències que reben els 
discapacitats. I de conformitat amb l’article 69.3.c del Reglament del Parlament, tra
metrela també al Departament d’Economia i Hisenda perquè en tinga coneixement 
i per si considera convenient d’exercir la iniciativa legislativa corresponent.»

La comissió acorda de traslladar aquesta decisió al peticionari. I amb aquesta 
actuació es clou la tramitació de l’expedient.

El president

Gràcies, diputada. Si no hi ha paraules, podem aprovar per assentiment? 
Gràcies.

Escrit relatiu a la contractació d’energia verda per a edificis i 
infraestructures de la Generalitat 

126-00009/12

El següent punt, que és el 2.3, escrit relatiu a la contractació d’energia verda per 
a edificis i infraestructures de la Generalitat. Pel Grup de Junts per Catalunya, el 
defensarà el diputat Josep Riera.

Josep Riera i Font

Gràcies, president. El peticionari demana que el Govern contracti energia verda 
per als seus edificis i les infraestructures que en depenguin. Diu que de la mateixa 
manera com ho fan l’Ajuntament de Barcelona i les universitats de Catalunya, i amb 
l’objectiu de reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle i contribuir a l’es
talvi econòmic. 

El peticionari basa la seva petició, bàsicament, en dues consideracions jurídi
ques. D’una banda, les mesures legislatives derivades de l’objectiu fixat per la Unió 
Europea per al 2020 d’obtenir un 20 per cent de l’energia a partir de fonts renova
bles. I, bàsicament, de la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu, relativa a 
l’eficiència energètica dels edificis.

L’altra part de la seva consideració són diversos punts de la Llei 16/2017, del 
canvi climàtic, aprovada al Parlament de Catalunya –per cert, suspesa en part pel 
Tribunal Constitucional–, i fa diverses consideracions, a partir de punts d’aquesta 
llei, per basar jurídicament la seva petició.

La proposta de la Mesa ampliada de la comissió, en la sessió del 16 de juliol 
de 2019, ha acordat el següent. Admetre a tràmit la petició, elevar a la comissió la 
proposta d’acord següent: «Una vegada examinada la petició, juntament amb els 
antecedents que consten en l’expedient i les consideracions jurídiques que s’hi han 
formulat, la Comissió de Peticions acorda: trametre la petició als grups parlamenta
ris perquè, d’acord amb el que estableix l’article 69.3.b del Reglament del Parlament, 
en prenguin coneixement i, si ho creuen convenient, emprenguin les iniciatives par
lamentàries pertinents. 

»Trametre la petició al Departament de Territori i Sostenibilitat, de conformitat 
amb l’article 69.3.c, per tal que, si s’escau, adopti les mesures d’aplicació i execució 
de la Llei 16/2017, de l’1 d’agost, del canvi climàtic, relacionades amb l’objecte de 
la petició.»

Així mateix, la comissió acorda comunicar aquest acord al peticionari. I amb 
aquesta actuació es clou la tramitació de l’expedient.
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El president

Gràcies, diputat. Si no hi ha paraules, podem passar a aprovar per assentiment 
la proposta? 

Gràcies.

Escrit relatiu a l’aprovació de dues proposicions de llei sobre la 
prohibició de tenir cetacis i otàrids en captivitat i dels delfinaris i sobre 
la publicació de la normativa de refugis interespècies i refugis d’animals 
domèstics de companyia 

125-00005/12

Doncs passaríem al següent punt de l’ordre del dia, 2.4, escrit relatiu a l’aprova
ció de dues proposicions de llei sobre la prohibició de tenir cetacis i otàrids en cap
tivitat i dels delfinaris i sobre la publicació de la normativa de refugis interespècies 
i refugis d’animals domèstics de companyia. Pel Grup de Junts per Catalunya, té la 
paraula la diputada Anna Tarrés.

Anna Tarrés i Campà

Gràcies, president. Aquesta és una petició privada, l’objecte de la qual, el remitent  
l’oengé NE, presenta dues peticions per mitjà de les quals formalitza dues propo
sicions de llei perquè siguin admeses a tràmit per la Mesa del Parlament de Cata
lunya.

La primera proposició de llei, en el registre número 14954, inclou la modificació 
de l’article 6 de text refós de la Llei de protecció dels animals, amb l’objectiu de pro
hibir els cetacis i otàrids en captivitat i els delfinaris a Catalunya.

Aquesta proposició de llei inclou una disposició final per demanar al Govern la 
creació i l’habilitació d’un refugi marítim per als dofins i els lleons marins rescatats 
dels delfinaris de Catalunya.

La segona proposició de llei, amb registre número 14955, fa referència a la pu
blicació d’una normativa i, concretament, d’un reglament sobre refugis d’animals 
considerats domèstics de companyia i sobre refugis interespècies. 

Sol·liciten que, una vegada admesa a tràmit, s’accepti la participació de l’entitat 
peticionària a la redacció de la proposta legislativa corresponent. 

Pel que fa a la proposta d’actuació, la Mesa ampliada de la comissió, en la sessió 
del 16 de juliol de 2019, ha acordat el següent: Admetre a tràmit la petició i elevar a 
la comissió la proposta d’acord següent: «Una vegada examinada la petició, junta
ment amb els antecedents que consten en aquest expedient i les consideracions ju
rídiques que s’hi han formulat, la Comissió de Peticions acorda trametre la petició 
als grups parlamentaris, d’acord amb l’article 69.3.b del Reglament del Parlament, 
per tal que, si ho estimen convenient, emprenguin les iniciatives parlamentàries es
caients.»

Així mateix, la comissió acorda comunicar aquest acord a l’entitat peticionària. 
Amb aquesta actuació es clou la tramitació de l’expedient.

El president

Gràcies, diputada. Si no hi ha paraules, podem procedir a l’aprovació per assen
timent de la proposta? 

Gràcies.
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Escrits acumulats relatius al reconeixement del valor del vot de ciutadans 
i a fer efectiva la declaració d’independència de Catalunya 

126-00011/12 i 126-00012/12

Passaríem al següent punt. Els faig una proposta en relació als punts 2.5 i 2.6, 
que són idèntics; s’han tractat en expedients per separats però són idèntics. És escrit 
relatiu al reconeixement del valor del vot d’un ciutadà i a fer efectiva la declaració 
d’independència de Catalunya. Els sembla bé que fem... (Eusebi Campdepadrós i 
Pucurull demana per parlar.) No? Digui’m.

Eusebi Campdepadrós i Pucurull

No, res, una observació estrictament material. Els punts idèntics són el 2.6 i 2.7.
(Veus de: «No.»)

El president

Doncs em consta... (Veus de fons.) No deu estar mirant l’ordre del dia de la co
missió. (Veus de fons.) Efectivament. És diferent. (Veus de fons.) Els idèntics de la 
convocatòria de la comissió són els 2.5 i els 2.6.

Hi estan tots d’acord, doncs, a ferho conjuntament? (Veus de: «Sí.») D’acord.
Pel Grup d’Esquerra Republicana, defensarà la proposta el diputat Francesc 

Viaplana.

Francesc Viaplana i Manresa

Bé, en aquesta proposta, en aquest escrit, el peticionari exposa que va votar en el 
referèndum de l’1 d’octubre de 2017 i que en les eleccions al Parlament de Catalunya 
del 21 de desembre del mateix any va votar a un partit independentista. 

Seguidament, demana que es faci efectiva la declaració d’independència de 
Catalunya, atesos els resultats del referèndum i de les eleccions posteriors.

Nosaltres, aquí, hi havia una proposta d’actuació, que era a no admetre aquesta 
petició, però nosaltres discrepem i creiem que, sense entrar en el fons, però, ba
santnos en que en el Parlament es pot debatre de tot, creiem que s’hauria d’adme
tre a tràmit i passar aquesta petició, com fem amb d’altres, als grups parlamentaris 
perquè, aquells que ho creguin convenient, tirin endavant les iniciatives parlamen
tàries que trobin més escaients. I és això.

El president

Em fa la impressió que hi haurà paraules per posicionarse. Farem de major a 
menor. Diputat, per Ciutadans, Sergio Sanz?

Sergio Sanz Jiménez

Sí, gràcies, president. Bé, ens trobem en un punt de l’ordre del dia en el que hi ha 
una petició, hi ha una proposta d’actuació realitzada per la Mesa ampliada, que és inad
metre perquè la petició contravé l’ordenament jurídic constitucional, que no és poca 
cosa.

L’ordenament jurídic constitucional protegeix un bé, que són els drets fonamen
tals dels ciutadans, la igualtat política, la igualtat social i, en definitiva, un sistema 
que ens garanteix la llibertat, la igualtat i la seguretat de tots els ciutadans. Per tant, 
entenem que la proposta i el que s’hauria de fer aquí és acceptar el que ens ve de la 
Mesa ampliada, que és la inadmissió.

Ja entenc que hi ha grups que els costa acceptar la realitat en la que ens movem, 
en un parlament democràtic, que és un parlament que està subjecte a la llei. I que 
la llei, si garanteix alguna cosa, és que puguem tenir discrepàncies polítiques sense 
que aquesta discrepància política es converteixi en un conflicte civil.

Per tant, crec que seria bo, pedagògic i positiu que ens cenyíssim a com funciona 
una democràcia i que, per tant, inadmetem allò que contravé la democràcia, perquè 
contravé la seva norma fonamental, que és la Constitució.

Gràcies.
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El president

Gràcies, diputat. Pel Grup de Junts per Catalunya, hi ha intervenció? (Veus de 
fons.) Sí? (Veus de fons.) D’acord.

Doncs, per part del grup Socialista, la diputada Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Sí, gràcies, president. Bé, nosaltres també, atenintnos als criteris que exposa 
l’informe que precedeix al mateixa proposta que es presenta en aquest cas, i en 
els dos punts, res, volem també afegirnos al que diu el representant del Grup de 
Ciutadans. 

És a dir, per nosaltres hi ha una normativa molt clara, hi ha unes sentències del 
Tribunal Constitucional en aquest sentit, unes resolucions, i per tant el que hem de 
fer és atenirnos al que legalment és correcte, és el que s’ha de fer. I, per nosaltres, 
hem de..., bé, nosaltres ens cenyiríem al que diu el punt de la proposta, que és inad
metre a tràmit la petició.

El president

Gràcies, diputada. Pel Grup de Catalunya en Comú Podem... No vol la paraula. 
Pel Grup de Junts per Catalunya, volen paraula? No volen paraula. Per tant podem 
sotmetre a votació.

Si m’ho permeten, excusarem el grup que ha fet la proposta, atès que s’ha posi
cionat en contra de la proposta, doncs si m’ho permeten, i excepcionalment, seré jo 
mateix qui els llegeixi la proposta que se sotmet a votació.

Que diu així. En els dos casos, eh?, és exactament... Farem una sola, si els sem
bla, farem una sola votació per als dos casos, perquè la proposta és idèntica.

La Mesa ampliada de la comissió, en la sessió del 16 de juliol de 2019, ha acor
dat d’elevar a la comissió la proposta d’acord següent: «Una vegada examinada la 
petició, juntament amb els antecedents que consten en l’expedient i les considera
cions jurídiques que s’hi han formulat, la Comissió de Peticions acorda: inadmetre 
a tràmit la petició en els termes en que està formulada, ja que el seu objecte contra
vé la sentència del Tribunal Constitucional 114/2017, que va anular la Llei 19/2017, 
i la interlocutòria 144/2017, que va estimar l’incident d’execució de la dita sentència 
i va declarar nul·les les resolucions aprovades pel Ple del Parlament del 27 d’octubre 
de 2017 sobre la declaració de representants de Catalunya i sobre el procés consti
tuent.» 

Així mateix, la comissió acorda comunicar aquesta decisió al peticionari. I amb 
aquesta actuació es clou la tramitació de l’expedient.

Per tant, aquest és el text de la proposta que sotmetrem a votació. Per tant, els 
vots afirmatius d’aquesta proposta suposen la inadmissió a tràmit; els vots en contra 
doncs suposa no aprovar la inadmissió a tràmit. D’acord? Doncs podem procedir a 
la votació.

Vots a favor de la proposta?
Deu vots a favor dels grups de Ciutadans, Grup Socialista Units per Avançar, 

Catalunya en Comú Podem i Subgrup del Partit Popular de Catalunya.
Vots en contra de la proposta?
Deu dels grups d’Esquerra Republicana i de Junts per Catalunya.
Per tant, atès que el resultat de la votació ha estat un empat de 10 a 10, ens hem 

d’atenir al que diu a l’article 102.2 del Reglament, que és l’aplicació del vot ponderat 
en ple. Per tant, en aplicació d’aquest vot ponderat, la proposta ha estat aprovada per 
65 vots a favor i 64 vots en contra.

La secretària vol la paraula? Té la paraula.

La secretària

Gràcies, president. la meva paraula aquí perquè consti en acta que no estic d’acord 
amb la posició del president de la comissió i intueixo, a la vegada, que serà la matei
xa que el vicepresident de la Mesa de la comissió. 
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Per tal i com es va acordar a la Mesa del passat 18 de setembre, que els empats 
s’han de resoldre pel vot de qualitat, i aquest cas serien el 135 diputats i diputades 
que van constituir la dotzena legislatura del Parlament de Catalunya en el seu Ple de 
constitució. I per tant, en aquest cas, la votació seria en base del vot ponderat i s’ha 
de calcular en base dels escons obtinguts a les eleccions. 

Per tant, des de la meva opinió, considero que s’ha d’admetre a tràmit la petició 
i així demano que consti en acta.

(Anna Tarrés i Campà demana per parlar.)

Anna Tarrés i Campà

President, des del grup par... (Veus de fons.) Perdó.

El president

El vicepresident també m’ha demanat la paraula, si em disculpa.

El vicepresident

No, seré muy breve. Solamente para decir que estoy de acuerdo con la decisión 
que toma el presidente de esta comisión en el criterio de aplicación del voto ponde
rado. Es lo que corresponde, es lo que toca, y el que no, pues puede recurrir en las 
instancias superiores.

El president

Pel Grup de Junts per Catalunya, diputada Anna Tarrés.

Anna Tarrés i Campà

Subscrivim totes les paraules de la diputada Rut Ribas. I, en aquest sentit, dema
nem, si us plau, que el vot majoritari sigui el que preval.

El president

Alguna paraula més? Diputat Sergio Sanz?

Sergio Sanz Jiménez

Sí, per subscriure el criteri adoptat pel president de la comissió.

El president

Diputat Viaplana?

Francesc Viaplana i Manresa

Moltes gràcies, president. No, només per subscriure el que ha dit la secretària 
de la comissió i, vaja, en el mateix sentit que ha dit el Grup de Junts per Catalunya.

El president

Gràcies. 

Escrit relatiu a la publicació de la proclamació de la constitució de la 
República catalana en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 

126-00014/12 a 126-00051/12, 126-00054/12, 125-00006/12 a 125-00200/12 i 

125-00203/12

Doncs, si no hi ha més paraules, passem al següent punt de l’ordre del dia, que 
és el 2.7, Escrit relatiu a la publicació de la proclamació de la constitució de la 
República catalana en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Pel Grup d’Esquerra Republicana té la paraula el diputat Ruben Wagensberg.

Ruben Wagensberg Ramon

Gràcies, president. La peticionària, en aquest cas, en representació de l’Assem
blea Nacional Catalana, l’ANC, exposa que, el 27 d’octubre de 2017, el Parlament de 
Catalunya va aprovar per majoria absoluta la proposta de resolució sobre la procla
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mació de la constitució de la República catalana i que dita resolució no s’ha publicat 
al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

És per aquest motiu que la remitent sol·licita al Parlament de Catalunya i al Govern 
de la Generalitat que publiquin en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 
la proclamació de la constitució de la República catalana aprovada en el Ple del 
Parlament de Catalunya el 27 d’octubre de 2017.

Finalment, demana que la petició es faci pública en el web del Parlament, per tal 
que pugui rebre adhesions durant el termini de dos mesos.

Cal destacarne que, amb posterioritat a la petició de la representant de l’ANC, es van 
presentar 235 escrits de petició redactats en idèntics termes. Així mateix, es van rebre, 
mitjançant la finestra única, 2.251 fotocopies amb la mateixa petició, provinents de les 
delegacions territorials de l’Alt Pirineu i Aran, Barcelona, Lleida i Tarragona, de l’Ofici
na d’Atenció Ciutadans de les Terres de l’Ebre i del Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda. 

Aquests escrits no s’han registrat perquè són fotocòpies en que no hi consta la 
signatura original dels peticionaris. 

I aquí passa una mica el mateix que en l’anterior. Com bé deia el meu company, 
des del Grup Republicà seguim defensant, aquí i arreu, que al Parlament resideix la 
sobirania, que per tant s’ha de poder parlar de tot i que, en aquest cas, nosaltres vo
taríem, diguéssim, en contra, no?, una mica en el sentit del que acaba de passar ara 
mateix. I que això, per tant, passi als grups parlamentaris i que cada grup parlamen
tari decideixi si així ho vol tramitar.

Gràcies.

El president

Gràcies. Per part dels grups, si hi ha paraules? El diputat Sergio Sanz?

Sergio Sanz Jiménez

Sí, gràcies, president. Només insistir en la necessitat de fer pedagogia del que és  
una democràcia, del que és un estat de dret, de com funciona el nostre estat, que 
és l’Estat espanyol, la seva distribució competencial, com cal recordar contínua
ment que el Parlament és Estat espanyol, que el Govern de la Generalitat és Estat 
espanyol, que el president de la Generalitat és el màxim representant ordinari de 
l’Estat espanyol a Catalunya. I que, per tant, el que hem de fer aquí és gestionar les 
competències que tenim definides constitucionalment per donar el millor servei als 
ciutadans, que tinguin la millor sanitat, que tinguin la millor educació. I per a això 
cal aterrar a la realitat. A la realitat de la comunitat autònoma i no a la irrealitat de 
les repúbliques imaginàries, que, més que repúbliques, són règims totalitaris, com 
ja han demostrat els partits separatistes quan van intentar aprovar una llei, que era 
la de transitorietat jurídica, en la que eliminaven la separació de poders i la llibertat 
de premsa. 

Estaria bé que aterréssim a la realitat i que determinats projectes polítics i deter
minats, en somnis, en els que alguns persegueixen, com a gran somni polític, aixe
car una frontera entre conciutadans, en un lloc on, ara mateix, compartim ciutadania 
amb més de 40 milions d’habitants, doncs que abandonessin això i anéssim a pensar 
en projectes més positius i constructius perquè portem ja massa temps amb aquesta 
matraca separatista processista, que l’únic que està provocant és una decadència a 
Catalunya, en termes econòmics, en termes socials i en termes culturals.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Diputat Wagensberg, per què em demana la paraula?

Ruben Wagensberg Ramon

No, per una qüestió d’ordre. S’ha referit als grups parlamentaris independentistes 
com a grups totalitaris, règims totalitaris. Creiem que, després dels acords de Mesa 
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que es van prendre després de segons quin ple, és una expressió que almenys volíem 
deixar en acta que creiem que no és del tot oportuna, que està fora de lloc i una va
loració que no era gens pertinent.

Gràcies.

El president

Jo crec que aquesta presidència s’ha de regir pel que diu el Reglament del 
Parlament, i no crec que, atenent al que diu el Reglament del Parlament, el diputat 
no s’ha excedit en l’ús de la paraula. Per tant, crec que no té raó a més.

Per part dels grups, més paraules? La diputada Rosa Maria Ibarra.

Rosa Maria Ibarra Ollé

Gràcies, president. Reiterarme en la mateixa explicació que he fet en el punt an
terior. I només posar a sobre la taula que ens sembla curiós que els dos grups que 
donen recolzament al Govern, previsiblement votaran en contra de la inadmissió, 
quan, de fet, ells mateixos ja haurien pogut fer la publicació en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya quan es van produir aquells fets i no ho van fer. I realment 
són els mateixos grups. 

Per tant, ens sembla que curiós que ara doncs vulgui admetre aquesta proposta i 
es vulgui demanar doncs, si s’escau, la publicació. Només era fer aquest incís.

Gràcies.

El president

Gràcies, diputada. Hi ha més paraules? No hi ha més paraules. Per tant podríem 
procedir a la votació. (Veus de fons.) Doncs, si us plau, no debatin, debatin sense 
micro.

Procedirem a la votació, i aquesta sí que ja és la segona, llegiré jo la proposta, ja 
que no ho ha fet el diputat. L’eximeixo. Però, en tot cas, no ho agafem per costum.

La proposta... (Veus de fons.) Sí, ah! D’acord, doncs llegirem des d’aquí, sí. Diu: 
«La Mesa ampliada de la comissió, en la sessió del 16 de juliol de 2019, ha acordat 
d’elevar a la comissió la proposta d’acord següent: Una vegada examinada la peti
ció, juntament amb els antecedents que consten en l’expedient i les consideracions 
jurídiques que s’hi han formulat, la Comissió de Peticions acorda: inadmetre a trà
mit la petició en els termes en que està formulada, ja que el seu objecte contravé la 
sentència del Tribunal Constitucional 114/2017, que va anular la Llei 19/2017, i la in
terlocutòria 144/2017 i també els altres pronunciaments del Tribunal Constitucional, 
en especial els derivats de la sentència del Tribunal Constitucional 259/2017 i les 
interlocutòries afectades per aquesta.

»Comunicar aquesta decisió a la peticionària, en representació de l’entitat que 
presideix, i publicar la decisió en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya per 
notificarla a la resta de peticionaris, de conformitat amb l’article 20.4 de les Normes 
internes de funcionament de la Comissió de Peticions.»

Amb aquesta actuació es clou la tramitació de l’expedient.
Per tant, aquest seria el text que sotmetríem a votació. És a dir, els vots favora

bles són favorables a la inadmissió de la petició, i els vots contraris són contraris a 
la inadmissió a tràmit. Procediríem a la votació.

Vots favorables a la proposta?
Són 10 vots favorables dels grups de Ciutadans, Socialistes Units per Avançar, 

Catalunya en Comú Podem i Subgrup del Partit Popular.
Vots en contra?
Doncs són 10 vots en contra dels grups de Junts per Catalunya i el Grup Repu

blicà.
Per tant, es torna a donar un empat a 10 vots en aquesta votació. I en aplicació de 

l’article 102.2 del Reglament, s’aplicaria la votació ponderada en ple, que representa 
que són 65 vots favorables a la proposta i 64 vots contraris a la proposta.
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Com que m’imagino que em donaran paraules, si algun diputat vol donar per 
reproduït el que ja s’ha dit en el punt anterior, farem estalvi. (Veus de fons.) La se
cretària dona per reproduït? El vicepresident dona per reproduït? No hi ha cap més 
paraula? Doncs es dona per reproduït també el que ha dit Junts per Catalunya i el 
diputat... No, el diputat vol la paraula, eh? (Veus de fons.) D’acord.

Té la paraula el diputat Viaplana.

Francesc Viaplana i Manresa

Moltes gràcies, president. No, només per al·lusions al que es deia de que no s’ha 
tirat endavant el que demana la petició. Nosaltres és que no entrem en el fons del que 
s’ha de posar. El que diem és que s’ha d’admetre a tràmit per poder parlar. I si des
prés algun grup parlamentari vol tirar endavant una iniciativa parlamentària, doncs 
està en el seu dret. Simplement això.

I, a part, s’estava referint a la legislatura passada, que cap dels diputats que estem 
aquí presents formàvem part del Grup Republicà. 

Moltes gràcies.

El president

Gràcies, diputat. Ens ha marcat un gol, perquè les al·lusions s’haurien d’haver de
manat abans de la votació. Però, bé, en tot cas, li admetem d’aquesta manera.

Si no hi ha més assumptes..., no haventhi més assumptes a tractar, aixecaríem 
la sessió.

Gràcies.

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