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SESSIÓ NÚM. 11
La sessió s’obre a la una del migdia i set minuts. Presideix M. Dolors Montserrat i Culleré, acompanyada de
la vicepresidenta, Carmen de Rivera i Pla, i del secretari,
Albert Donés i Antequera. Assisteix la Mesa el lletrat Fernando Domínguez Garcia.
Hi són presents els diputats Ramona Barrufet i Santacana, Cristina Bosch i Arcau, Xavier Crespo i Llobet, Roger
Montañola i Busquets, Marta Pascal i Capdevila, M. Glòria Renom i Vallbona, Meritxell Roigé i Pedrola i Anna Solé
i Ramos, pel G. P. de Convergència i Unió; Pere Bosch
Cuenca i Josep Cosconera Carabassa, pel G. P. d’Esquerra Republicana de Catalunya; Eva Granados Galiano, Òscar Ordeig i Molist i Núria Ventura Brusca, pel G. P.
Socialista; José Antonio Coto Roquet i Sergio García Pérez, pel G. P. del Partit Popular de Catalunya, i Lorena
Vicioso Adria, pel G. P. d’Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida i Alternativa.
ORDRE DEL DIA DE LA CONVOCATÒRIA
1. Propostes de tramitació de peticions en curs.

18 de novembre de 2014

2.4. Escrit relatiu a unes actuacions policials (tram. 12500038/10). Tramitació.
2.5. Escrit relatiu als límits econòmics per a accedir als
habitatges de protecció oficial (tram. 126-00075/10). Tramitació.
2.6. Escrit relatiu als titulars del dret de sufragi en les
eleccions municipals (tram. 126-00076/10). Tramitació.
2.7. Escrit relatiu a una proposta de serveis a la col·lectivitat
(tram. 126-00077/10). Tramitació.
2.8. Escrit relatiu a la pèrdua o sostracció de les targetes
de transport T-12 (tram. 126-00078/10). Tramitació.
2.9. Escrit relatiu al dret de prioritat en el transport (tram.
126-00079/10). Tramitació.
2.10. Escrit relatiu als estímuls als estudiants d’ESO amb
bones notes (tram. 126-00080/10). Tramitació.
2.11. Escrit relatiu a les bosses de plàstic en el comerços
(tram. 126-00081/10). Tramitació.
2.12. Escrit relatiu a la difusió del Llibre blanc de la transició
nacional de Catalunya (tram. 126-00082/10). Tramitació.

Valoració dels informes.
1.1. Escrit relatiu als prefixos de telefonia fixa (tram. 12600042/10). Tramitació.
1.2. Escrit relatiu a les dotacions pressupostàries en matèria de salut mental (tram. 126-00051/10). Tramitació.
1.3. Escrit relatiu a l’impuls de la indústria dels videojocs
(tram. 126-00056/10). Tramitació.
Seguiment tramitacions pendents de resolució.
1.4. Escrit relatiu als animals domèstics (tram. 12600046/10). Tramitació.
1.5. Escrit relatiu a la signatura no presencial de les ini
ciatives legislatives populars (tram. 126-00047/10). Tramitació.
1.6. Escrit relatiu als animals de companyia (tram. 12600049/10). Tramitació.
1.7. Escrit relatiu a les ensenyes oficials (tram. 12600052/10). Tramitació.
1.8. Escrit relatiu a les beques per a l’estudi (tram. 12600053/10). Tramitació.
1.9. Escrit relatiu a la redacció d’un llibre blanc sobre Catalunya com a nou estat (tram. 126-00057/10). Tramitació.
1.10. Escrit relatiu a la retolació en aranès a la ciutat de
Barcelona (tram. 126-00065/10). Tramitació.
1.11. Escrit relatiu a una política inclusiva amb les eines
d’internet (tram. 126-00072/10). Tramitació.
2. Propostes de tramitació de noves peticions.
2.1. Escrit relatiu a la campanya «Signa un vot per la independència» (tram. 125-00035/10). Tramitació.
2.2. Escrit relatiu a les dificultats d’accés al mercat de treball de les persones més grans de quaranta-cinc anys
(tram. 125-00036/10). Tramitació.
2.3. Escrit relatiu a la instal·lació de reductors de velocitat
en un municipi (tram. 125-00037/10). Tramitació.

Comissió de Peticions, SESSIÓ NÚM. 11

La presidenta

Bon dia, benvolguts diputats i diputades. Comencem,
iniciem la Comissió de Peticions, en sessió del dia
d’avui, dia 18 de novembre del 2014, com a resultat de
la Mesa ampliada del passat 4 de novembre d’enguany.
Escrit
relatiu als prefixos de telefonia fixa
(tram. 126-00042/10) (continuació)

Passem, doncs, a les propostes de tramitació de les peticions en curs. I comencem per l’escrit –o per la valoració de l’informes dels escrits–, pel punt 1.1, que
és l’escrit relatiu als prefixos de telefonia fixa. Li correspon al Grup Socialista de Catalunya; té la paraula
la il·lustre diputada senyora Núria Ventura. Endavant,
senyora Ventura.
Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. En este cas, el peticionari demanava que no hi hagi prefixos provisionals per als telèfons fixos i que hi hagi una llista de telefonia única per
a tot Catalunya. I el peticionari mateix adverteix que
cal que Catalunya tinga competències en telecomunicacions per a introduir els canvis que proposa.
Ara ja fa uns mesos, el 7 de maig, concretament, en la
Comissió de Peticions vam acordar admetre a tràmit
la petició i, d’acord amb l’article 60.3 del Reglament,
demanar informes sobre el seu contingut al Departament d’Empresa i Ocupació. Arribats a esta comissió,
ja tenim aquest informe, que ens diu que s’haurà de
preveure totes les opcions possibles en cas d’assumpció de noves competències en telecomunicacions per
part de la Generalitat, inclosa la previsió d’un prefix
únic a tot el territori, la qual cosa suposaria una relació integrada única d’usuaris.
3
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Per això, la Comissió de Peticions proposa acordar admetre a tràmit l’informe del departament i destinar-lo
al peticionari.

vergència i Unió, i té la paraula la il·lustre diputada senyora Glòria Renom. Endavant.

I amb aquesta actuació donaríem per acabada la tramitació de la petició.

Glòria Renom i Vallbona

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Ventura.
Queda aquesta proposta aprovada per unanimitat dels
presents.
Escrit
relatiu a les dotacions pressupostàries
en matèria de salut mental (tram.
126-00051/10) (continuació)

Passem ara al punt 1.2, escrit relatiu a les dotacions
pressupostàries en matèria de salut mental. Li pertany,
la seva defensa, el seu posicionament, al Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra
Unida i Alternativa, i té la paraula la il·lustre diputada
senyora Lorena Vicioso. Endavant.
Lorena Vicioso Adria

Gràcies, presidenta. El peticionari demana que s’augmentin les partides pressupostàries en matèria de salut
mental; també que s’aposti per la prevenció en salut mental, i demana que es creï un institut català de salut mental.
La Comissió de Peticions va acordar admetre a tràmit
la petició i obrir un termini d’adhesions per un període de dos mesos, i també demanar l’informe del seu
contingut al Departament de Salut.
Ja tenim l’informe i l’informe diu que la línia de salut
mental és la que menys ha disminuït en el període de
2010-2014, i, tanmateix, des del 2011 és una línia en
què el pressupost ha guanyat pes relatiu.
La proposta que la Mesa ampliada amb els portaveus
fa a la comissió és acordar trametre l’informe del Departament de Salut al peticionari i, segons l’article
60.3.b del Reglament del Parlament, trametre la petició
als grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.
Amb aquesta actuació, la comissió dóna per acabada
la tramitació d’aquesta petició.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora Vicioso.
Per tant, queda acordat i aprovat per unanimitat dels
presents.
Escrit
relatiu a l’impuls de la indústria dels videojocs
(tram. 126-00056/10) (continuació)

Passem ara al punt 1.3, escrit relatiu a l’impuls de la
indústria dels videojocs. Li pertany al Grup de ConComissió de Peticions, SESSIÓ NÚM. 11

Gràcies, presidenta. Aquesta petició suggereix que el
Parlament aprovi una resolució per impulsar la indústria dels videojocs de qualitat. El peticionari ens redacta unes notes de contingut, que podrien servir de
base per a una resolució, en què s’insta el Govern a
elaborar un pla específic i prendre les mesures necessàries per promoure aquesta indústria, atraure inver
sions i empreses potents del sector a Catalunya, i organitzar esdeveniments internacionals.
Aquesta petició va ser tramitada, es va acceptar i es va
acordar admetre-la a tràmit; per tant, doncs, ha seguit
el seu tràmit i, a més a més, es va decidir per unanimitat demanar un informe al Departament d’Empresa
i Ocupació i un altre al Departament de Cultura per
esclarir quins són els camins que s’han treballat en
aquesta línia.
S’han rebut aquests informes tant del Departament
de Cultura com del Departament d’Empresa i Ocupació, i passo a destacar només els trets més significants
d’aquests dos informes, que són molt explícits.
El Govern de la Generalitat destaca que ja va aprovar el
passat 22 de maig del 2012 el pla Idigital, l’Agenda digital per a Catalunya 2020, i amb aquest pla, amb aquesta
agenda, s’estableix un full de ruta que permetrà a Catalunya aconseguir els nivells de desenvolupament dels paï
sos europeus més avançats en l’aprofitament de les TIC.
Dins d’aquesta agenda digital catalana s’identifica el
sector dels continguts digitals, que integra el dels videojocs, com un dels clústers prioritaris sobre el qual
desplegar polítiques de promoció industrial.
La Direcció General d’Indústria, a través d’Acció, treballa per tal d’atraure noves inversions en el sector
de videojocs. Gamelab Barcelona és l’esdeveniment
professional més important del sector del videojoc al
sud d’Europa i la cita oficial de les companyies internacionals amb la indústria. El Gamelab es celebra a
Barcelona, des de l’any 2011, gràcies a un marc de col·
laboració impulsat per la Generalitat de Catalunya i al
qual es van incorporar l’Ajuntament de Barcelona i la
Fira de Barcelona.
Per tot el que hem trobat en aquests informes i per donar resposta a la petició, la Comissió de Peticions
acorda per unanimitat trametre l’informe del Departament d’Empresa i Ocupació i el del Departament de
Cultura al peticionari i, d’acord amb l’article 60.3 del
Reglament del Parlament, trametre la petició als grups
parlamentaris perquè ells, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna iniciativa parlamentària.
I amb aquesta actuació donem per closa l’actuació
d’aquesta comissió envers aquesta petició.
Gràcies, presidenta.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora Renom.
4
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Per tant, la proposta que la Mesa ampliada ens ha suggerit a través de vostè queda aprovada per unanimitat
dels presents.

La comissió, en data 7 de maig, va admetre a tràmit
aquesta petició i va obrir un període d’adhesions per quatre mesos. A aquestes adhesions se n’han adherit 744.

Ara ens tocaria fer el seguiment de les tramitacions
pendents de resolució. I com veuran hi ha l’escrit relatiu als animals domèstics, és l’1.4, que pertany al
Grup de Ciutadans. Si no els fa res i no diuen el contrari, la posposaríem fins que arribés la senyora Carmen de Rivera.

I la proposta seria: la Comissió de Peticions acorda,
d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre la petició als grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure alguna
iniciativa parlamentària.

Escrit
relatiu a la signatura no presencial
de les iniciatives legislatives populars
(tram. 126-00047/10) (continuació)

Passem, doncs, ara al punt 1.5, escrit relatiu a la signatura no presencial de les iniciatives legislatives populars, presentat per Convergència i Unió. Té la paraula
la il·lustre diputada Marta Pascal.

I amb aquesta actuació la comissió donaria per acabada la tramitació d’aquesta petició.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputat.
Per tant, la proposta de la Mesa ampliada i ara ratificada queda aprovada per unanimitat dels presents.

Marta Pascal i Capdevila

Moltes gràcies, senyora presidenta. La proposta del
peticionari és provocar un canvi de la legislació pel
que fa a les iniciatives legislatives populars per tal
de poder utilitzar una plataforma similar a les e-peti
cions per adherir-se a aquestes iniciatives. També proposa, per altra part, que es pugui fer via les oficines
d’atenció al ciutadà, les anomenades OAC, via caixers
automàtics, o també a través d’una aplicació a través
dels smartphones o telèfons intel·ligents.
La proposta que la Mesa ampliada amb els portaveus
fa a la comissió és trametre la petició als grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, doncs,
puguin promoure alguna iniciativa parlamentària al
respecte. I amb tal fet es donaria per acabada la tramitació d’aquesta petició.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputada senyora Pascal.
Per tant, donem per aprovada per unanimitat la present proposta.
Escrit
relatiu als animals de companyia
(tram. 126-00049/10) (continuació)

Passem ara al punt 1.6, escrit relatiu als animals de
companyia. I pertany la seva defensa, el seu posicionament, al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de Catalunya. Té la paraula l’il·lustre diputat senyor
Josep Cosconera. Endavant, senyor Cosconera.

Escrit
relatiu a les ensenyes oficials
(tram. 126-00052/10) (continuació)

Passem ara al punt 1.7, escrit relatiu a les ensenyes oficials. Li pertany al grup de... –ah!, no el veia, senyor
Crespo–, al Grup de Convergència i Unió, i per a la seva defensa té la paraula l’il·lustre diputat senyor Crespo.
Xavier Crespo i Llobet

Moltes gràcies, presidenta. El peticionari demana que
el Parlament de Catalunya demani un aclariment a les
forces polítiques o governants de l’Estat perquè ens
expliquin quins actes estan permesos dins de la legalitat i quins no, i per què, especialment després de la
crema d’una senyera durant un partit de futbol.
En la comissió del 10 de juny del 2014, la Comissió
de Peticions va acordar admetre la petició a tràmit i
obrir un termini d’adhesions per un període d’un mes.
Ha finit aquest mes per presentar-se adhesions i no se
n’ha rebut cap.
La proposta que la Mesa ampliada amb els portaveus
fa a la comissió és la següent. La Comissió de Peti
cions acorda comunicar al peticionari que els grups
parlamentaris han tingut coneixement de la petició i,
si ho creuen convenient, poden promoure alguna iniciativa parlamentària.
Amb aquesta actuació, la comissió dóna per acabada
la tramitació d’aquesta petició.
Moltes gràcies.

Josep Cosconera Carabassa

Gràcies, senyora presidenta. Membres de la Mesa, senyores i senyors diputats, en aquest cas el peticionari
explica que ha engegat una campanya a la plataforma
Change.org perquè es prohibeixi la venda d’animals
de companyia.
Comissió de Peticions, SESSIÓ NÚM. 11

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputat.
Per tant, la proposta de la Mesa ampliada i que vostè ha
defensat queda aprovada per unanimitat dels presents.
5
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Escrit
relatiu a les beques per a l’estudi
(tram. 126-00053/10) (continuació)

Passem ara a l’1.8, que és l’escrit relatiu a les beques
per a l’estudi. Té la paraula –i li pertany al Grup Parlamentari Socialista de Catalunya– la il·lustre diputada
senyora Núria Ventura.
Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. En la sessió del 10 de juny d’aquest mateix 2014, des de la Comissió de Peticions
vam acordar admetre a tràmit aquesta petició i obrir
un període d’adhesions per un període d’un mes. Se’ns
demanava, se’ns plantejava per part del peticionari un
debat sobre les beques per a l’estudi i ens demanava
que s’arribe a un consens per a avançar el moment
en què es demanen i eventualment també es concedeixen les beques. Ara, finit el termini d’un mes per a
presentar-hi adhesions, s’ha rebut una adhesió.
I des de la Mesa ampliada amb els portaveus fem la
següent proposta a la comissió. La Comissió de Peti
cions acorda, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre la petició als grups parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, puguen
promoure alguna iniciativa parlamentària.
Amb aquesta actuació, la comissió donaria per acabada la tramitació d’aquesta petició.
La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputada senyora Ventura.
Per tant, queda aprovada per unanimitat dels presents.
Escrit
relatiu a la redacció d’un llibre blanc
sobre Catalunya com a nou estat
(tram. 126-00057/10) (continuació)

Passem ara al punt 1.9, escrit relatiu a la redacció d’un
llibre blanc sobre Catalunya com a nou estat. Li pertany la seva defensa al Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana de Catalunya. I té la paraula l’il·lustre diputat senyor Josep Cosconera. Endavant.

18 de novembre de 2014

I amb aquesta actuació la comissió donaria per acabada la tramitació d’aquesta petició.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputat.
Per tant, la proposta de la Mesa ampliada que vostè ens
ha defensat queda aprovada per unanimitat dels presents.
Escrit
relatiu a la retolació en aranès a la ciutat de
Barcelona (tram. 126-00065/10) (continuació)

Passem ara al punt 1.10, escrit relatiu a la retolació en
aranès a la ciutat de Barcelona. Té la paraula l’il·lustre
diputat senyor Josep Cosconera, en nom Esquerra Republicana de Catalunya.
Josep Cosconera Carabassa

Sí, gràcies, de nou. En aquest cas, el peticionari proposa que el Parlament modifiqui la llei d’Aran perquè
es retolin en aranès determinats cartells i planells informatius de la ciutat de Barcelona.
L’acord pres per la comissió el dia 10 de juny del 2014
fou el següent: acceptar aquesta petició, donar-hi tràmit i obrir un termini d’adhesions per un període de
dos mesos, i, d’acord amb l’article 60.3 del Reglament
del Parlament, remetre-la als membres de la Proposició de llei sobre el règim especial de l’Aran perquè en
tinguessin coneixement. Ha finit en el termini de dos
mesos i no s’ha rebut cap adhesió.
En conseqüència, la proposta de la Mesa ampliada
és la següent: la Comissió de Peticions acorda trametre la petició a l’Oficina de l’Aran del Parlament de
Catalunya.
I amb aquesta actuació la comissió donaria per acabada la tramitació d’aquesta petició.
Gràcies.
La presidenta

Gràcies, il·lustre diputat.
Josep Cosconera Carabassa

Gràcies, presidenta. En aquest cas, el peticionari demana que el Govern, a semblança del Govern d’Escòcia, redacti un llibre blanc que expliqui de manera
accessible i neutral el procés mitjançant el qual es vol
proclamar un estat per a Catalunya i com seria l’organització d’aquest nou estat.
La Comissió de Peticions va acordar el dia 10 de juny
admetre a tràmit aquesta petició i donar un termini
d’un mes per a tindre les adhesions oportunes. S’hi ha
adherit una adhesió.
I la proposta seria la següent. La Comissió de Peti
cions acorda informar al peticionari que pot consultar
i també descarregar-se el llibre blanc de què és objecte
la seva petició a la pàgina web de la Generalitat.
Comissió de Peticions, SESSIÓ NÚM. 11

Queda aprovada la proposta que fa la comissió per
unanimitat dels presents.
Escrit
relatiu a una política inclusiva amb les eines
d’internet (tram. 126-00072/10) (continuació)

Passem ara al punt 1.11, escrit relatiu a una política inclusiva amb les eines d’internet. En la seva defensa, en
nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió, té
la paraula la il·lustre diputada senyora Glòria Renom.
Glòria Renom i Vallbona

Gràcies, presidenta. Aquesta petició que ens adreça el
peticionari considera que actuacions com la multa a
6
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l’empresa Airbnb mostren una voluntat d’atac frontal
a les eines i projectes d’internet basats en la compartició de recursos i beneficis. El peticionari ens demana
una política inclusiva envers les eines d’internet i que
es creï una ponència al Parlament que ho discuteixi.

Carmen de Rivera i Pla

En comissió ampliada, en Mesa ampliada, millor dit,
es va acordar admetre aquesta petició a tràmit, obrir
un termini d’adhesions per un període d’un mes. Ha
finit ja aquest termini d’un mes per presentar-hi adhesions, no s’ha rebut cap adhesió.

Disculpi. No és aquesta; és aquesta. Tingui.

I, per tant, el procés finalitzar-lo, doncs, que la Comissió de Peticions acorda comunicar al peticionari que
els grups parlamentaris han tingut coneixement de la
petició i, si ho creuen convenient, poden promoure alguna iniciativa parlamentària.
I amb aquesta actuació, doncs, finim la tramitació
d’aquesta petició.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora Glòria Renom.
Queda aprovada per unanimitat la proposta que vostè
acaba de fer en nom de la comissió.
Escrit
relatiu als animals domèstics (tram.
126-00046/10) (continuació)

Passem ara punt 1.4, escrit relatiu als animals domèstics, que li pertany al Grup Parlamentari de Ciutadans.
I, per a la seva defensa, té la paraula la il·lustre diputada, senyora Carmen de Rivera.
Carmen de Rivera i Pla

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, en aquest
cas, la peticionària explica que ha engegat una campanya a la plataforma Change.org perquè es prohibeixi
la venda d’animals de companyia. La idea és que les
botigues actuals puguin donar sortida als animals dels
refugis municipals i les societats protectores d’animals. La peticionària informa que actualment té unes
cinc mil signatures.
El 7 de maig del 2014 es va prendre l’acord d’admetre
la petició a tràmit i obrir el termini d’adhesions per un
període de quatre mesos. Ha finit el termini aquest de
quatre mesos per presentar-hi adhesions; s’han rebut
744 adhesions.
I la proposta que la Mesa ampliada amb els portaveus
fa a la comissió és, d’acord amb l’article 60.3.b del Reglament del Parlament, trametre la petició als grups
parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, puguin
promoure alguna iniciativa parlamentària.
Amb aquesta actuació, la comissió dóna per acabada
la tramitació d’aquesta petició... (Veus de fons.)
La presidenta

No és aquesta, eh?, no és aquesta...
Comissió de Peticions, SESSIÓ NÚM. 11

No?
La presidenta

Carmen de Rivera i Pla

Ah, perdó.
El lletrat

Era un tema molt similar.
La presidenta

L’1.4; és molt similar.
Carmen de Rivera i Pla

Ah, doncs, m’he equivocat.
La presidenta

Comencem de nou, senyora Rivera.
Carmen de Rivera i Pla

Vale. Molt bé. Gràcies; dispensin. Gràcies, presidenta.
En aquest cas, el peticionari proposa, per tal d’evitar
el sacrifici dels animals de companyia, prohibir o limitar la cria d’animals i limitar-ne la venda, tot imposant impostos penalitzadors; fer un seguiment dels venedors d’animals per internet; afavorir que els centres
d’acollida adoptin animals; imposar l’obligatorietat
dels xips identificadors; eliminar les sancions econòmiques per passejar gossos sense corretja; augmentar
les penes per maltractament animal; prohibir els correbous, i ampliar les subvencions als centres d’acollida.
El 7 de maig del 2014 es va acordar admetre la petició
a tràmit i obrir el termini d’adhesions per un període
de dos mesos. Ha finit el termini de dos mesos i s’han
rebut vint-i-cinc adhesions.
Per tant, la proposta que es fa és, d’acord amb l’article
60.3.c del Reglament del Parlament, demanar informes
sobre el contingut de la petició al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural i
al Departament de Governació i Relacions Institucionals.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora Rivera.
Per tant, la proposta que ens acaba de fer en nom de la
comissió queda aprovada per unanimitat.
Escrit
relatiu a la campanya «Signa un vot per la
independència» (tram. 125-00035/10)

Passem ara a les propostes de tramitació de noves peticions.
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I aquí m’agradaria donar la benvinguda a la senyora
Rosa Alentorn i al senyor Sebastià Sardiné, que han
tingut molt d’interès a ser presents a l’hora en què la
comissió, doncs, faci esment de la proposta de la Mesa
ampliada sobre l’escrit relatiu a la campanya «Signa
un vot per la independència». Benvinguts a la comissió del Parlament de Catalunya.
I ara, doncs, passarem, per a la seva defensa, al punt
2.1, que li pertany al Grup d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, a la il·lustre
diputada senyora Lorena Vicioso. Endavant, senyora
Vicioso.
Lorena Vicioso Adria

Gràcies, presidenta. El dilluns 15 de setembre de 2014,
diverses representants de l’Assemblea Nacional Catalana van presentar a la presidenta del Parlament i
al Registre del Parlament un escrit acompanyat amb
719.896 signatures, recollides en la campanya de l’entitat anomenada «Signa un vot per la independència».
Les persones signants van signar aquest text, que
diu el següent: «D’acord amb la democràcia, les meves llibertats, la Declaració universal dels drets humans i l’ordenament vigent, el dret de lliure determinació, el dret internacional i la doctrina del Tribunal
Internacional de Justícia de la Haia, i tot exercint el
dret fonamental de petició, u, demano al Parlament
de Catalunya que dugui a terme totes les iniciatives
polítiques per tal que es pugui celebrar una consulta democràtica i políticament vinculant en la qual es
pregunti als ciutadans de Catalunya si volen o no que
Catalunya esdevingui un estat independent; dos, en el
supòsit que l’Estat espanyol no permeti, impedeixi o
dilati la celebració d’una consulta democràtica o unes
eleccions plebiscitàries, o no en reconegui els resultats, vull que aquesta petició sigui una manifestació
lliure de la meva voluntat favorable –el vot– perquè els
representants electes del poble de Catalunya declarin
la independència de Catalunya, d’acord amb el dret internacional, com a molt tard l’11 de setembre del 2014.
»Diposito aquest document de l’Assemblea Nacional
Catalana perquè el faci arribar al Parlament de Catalunya i/o a organismes institucionals, tribunals internacionals i/o representants electes del poble de Catalunya.»
La proposta que la Mesa ampliada amb els portaveus
fa a la comissió és que acorda admetre la petició a tràmit i encomanar a la Mesa del Parlament que s’encarregui, per la seva rellevància, del volum de les signatures, d’enviar-la als grups parlamentaris, d’acord amb el
Reglament del Parlament, perquè, si ho creuen convenient, puguin promoure una iniciativa parlamentària.
Amb aquesta actuació, la comissió dóna per acabada
la tramitació d’aquesta petició.
Gràcies.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora Vicioso.
Comissió de Peticions, SESSIÓ NÚM. 11

18 de novembre de 2014

Per tant, per unanimitat dels presents, aquesta proposta que prové de la Mesa ampliada amb els portaveus i
que ha fet ara, doncs, la comissió queda aprovada per
unanimitat dels presents.
Escrit
relatiu a les dificultats d’accés al mercat
de treball de les persones més grans de
quaranta-cinc anys (tram. 125-00036/10)

Passem ara al punt 2.2, escrit relatiu a les dificultats
d’accés al mercat de treball de les persones més grans
de quaranta-cinc anys. Li pertany al Grup Parlamentari de Convergència i Unió. I té la paraula la il·lustre
diputada senyora Bosch. (Pausa.) No?
Glòria Renom i Vallbona

No; ho faré jo mateixa.
La presidenta

Ah!, la senyora Renom. Disculpi, senyora Glòria Renom. Serà defensada per la il·lustre diputada senyora
Glòria Renom.
Glòria Renom i Vallbona

Moltes gràcies, presidenta. Aquesta petició ens arriba
a través del conveni de col·laboració existent entre el
Parlament de Catalunya i el Síndic de Greuges, i se’ns
adreça, el remitent, amb l’escrit que exposa al Síndic
de Greuges de la precària situació de les persones més
grans de quaranta-cinc anys que no poden accedir al
mercat laboral, més encara quan es queden sense cap
tipus de prestació. El remitent de l’escrit indica com a
altres països prenen actuacions respecte a aquest col·
lectiu.
La Comissió de Peticions, reunida en Mesa ampliada
amb tots els portaveus de la comissió, acorda admetre
a tràmit aquesta petició i acorda també, segons l’article 60.3 del Reglament del Parlament, demanar un informe sobre el contingut de la petició adreçat directament al Departament d’Empresa i Ocupació.
Gràcies, presidenta.
La presidenta

Gràcies, senyora Renom.
Per tant, la proposta que vostè ens acaba de defensar
en nom de la Mesa ampliada i de la comissió queda
aprovada per unanimitat dels presents.
Escrit
relatiu a la instal·lació de reductors de
velocitat en un municipi (tram. 125-00037/10)

Passem ara al punt 2.3, escrit relatiu a la instal·lació de
reductors de velocitat en un municipi. Té la paraula,
per a la seva defensa, en nom del Grup de Convergència i Unió, la il·lustre diputada senyora Meritxell Roigé.
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Meritxell Roigé i Pedrola

Pere Bosch Cuenca

Gràcies, presidenta. En aquest cas, es tracta..., la remitent sol·licita la instal·lació d’uns reductors davant de la
carretera de Cardedeu, just davant d’una escola.

Moltes gràcies, senyora presidenta. El peticionari demana apujar un 50 per cent els límits de l’indicador
públic de renda d’efectes múltiples, l’IPREM, i també
de l’IRSC, l’indicador de renda de suficiència, per accedir a pisos de protecció oficial.

I, en aquest sentit, la Comissió de Peticions acorda no
admetre a tràmit la petició d’acord amb l’article 22 de
les normes internes de funcionament de la comissió,
que diu que..., sense més tràmit, les peticions que en
reprodueixin altres d’anteriors o insisteixin en demandes ja resoltes per la comissió.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora Meritxell Roigé.
Queda aprovada per unanimitat dels presents la proposta que vostè ens acaba de defensar en nom de la
Mesa i de la comissió.
Escrit
relatiu a unes actuacions policials
(tram. 125-00038/10)

Passem ara a l’escrit 2.4, relatiu a unes actuacions policials. Li pertany al Grup Parlamentari Popular de
Catalunya, i té la paraula l’il·lustre diputat senyor Sergio García.
Sergio García Pérez

Moltes gràcies, presidenta. La remitent de l’escrit vol
denunciar uns fets ocorreguts al seu poble durant la diada de l’Onze de Setembre i sol·licita l’obertura d’una
investigació sobre les possibles responsabilitats penals.
La proposta que la Mesa ampliada amb els portaveus
fa a la comissió és: la Comissió de Peticions acorda no
admetre la petició a tràmit perquè l’objecte d’aquesta
és aliè a les competències de la comissió, d’acord amb
l’article 8 de la Llei orgànica 4/2001, reguladora del
dret de petició, i l’article 4 de les normes internes de
funcionament de la comissió, ja que és un assumpte
que haurien de resoldre, si escau, les instàncies judicials, i indicar a la peticionària que, si ho estima convinent, pot presentar denúncia davant de les instàncies
policials o judicials.
Moltes gràcies, presidenta.
La presidenta

Gràcies, il·lustre diputat.
Per tant, aquesta proposta que la Mesa ampliada fa a la
comissió queda aprovada per unanimitat dels presents.
Escrit
relatiu als límits econòmics per a
accedir als habitatges de protecció
oficial (tram. 126-00075/10)

Passem al punt 2.5, escrit relatiu als límits econòmics
per accedir als habitatges. En nom del Grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula, en la seva
defensa, l’il·lustre diputat senyor Pere Bosch.
Comissió de Peticions, SESSIÓ NÚM. 11

I s’acorda admetre a tràmit aquesta petició i obrir un
termini d’adhesions.
La presidenta

Moltes gràcies.
Queda aprovada per unanimitat dels presents.
Escrit
relatiu als titulars del dret de sufragi en les
eleccions municipals (tram. 126-00076/10)

Passem al punt 2.6, escrit relatiu als titulars del dret de
sufragi en les eleccions municipals. Li pertany també al Grup Parlamentari d’Esquerra Republicana de
Catalunya. I té la paraula l’il·lustre diputat senyor Pere
Bosch.
Pere Bosch Cuenca

Moltes gràcies, senyora presidenta. Es tracta d’una petició a nom de l’Associació Watani per la Llibertat i la
Justícia, que demanen reformar la LOREG, i, per tant,
permetre que els residents legals puguin votar en unes
eleccions municipals amb independència que existeixi
un acord previ amb els seus països d’origen.
I en aquest sentit el que es fa és acordar, la Comissió
de Peticions, admetre a tràmit aquesta petició i convertir-la en una e-petició de caràcter privat; informar
la persona peticionària que els grups parlamentaris
del Parlament l’han estudiat i debatut, però que l’objecte de la seva petició és competència del Congrés de
Diputats. Per la qual cosa la comissió acorda remetrela al Congrés.
I amb aquesta actuació la comissió dóna per acabada
la tramitació.
La presidenta

Moltes gràcies.
Queda aprovada per unanimitat dels presents.
Escrit
relatiu a una proposta de serveis a la
col·lectivitat (tram. 126-00077/10)

Passem ara al punt 2.7, escrit relatiu a una proposta de
serveis a la col·lectivitat. Li pertany al Grup Parlamentari Popular de Catalunya. I té la paraula l’il·lustre diputat senyor Sergio García.
Sergio García Pérez

Moltes gràcies, presidenta. El peticionari convida a reflexionar sobre els diversos temes relacionats amb la
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joventut, com les drogues, el consumisme, el treball
i les capacitats personals, i proposa la realització de
serveis a la col·lectivitat durant un any per aconseguir
un esperit d’entrega i fomentar la solidaritat i la realització personal.
La proposta que la Mesa ampliada amb els portaveus
fa a la comissió: la Comissió de Peticions acorda admetre la petició a tràmit i, d’acord amb l’article 60.3.b
del Reglament del Parlament, trametre-la als grups
parlamentaris perquè, si ho creuen convenient, puguin
promoure alguna iniciativa parlamentària.
Amb aquesta actuació, la comissió dóna per acabada
la tramitació d’aquesta petició.
Moltes gràcies, presidenta.
La presidenta

Moltes gràcies, senyor Sergio García.
Per tant, queda aprovada la proposta de la Mesa ampliada a la Comissió de Peticions.
Escrit
relatiu a la pèrdua o sostracció de les targetes
de transport T-12 (tram. 126-00078/10)

Passem al punt 2.8, escrit relatiu a la pèrdua o sostracció de les targetes de transport T-12.
En nom del Grup Parlamentari de Convergència i Unió,
té la paraula la il·lustre diputada senyora Meritxell
Roigé.
Meritxell Roigé i Pedrola

18 de novembre de 2014

Escrit
relatiu al dret de prioritat en el
transport (tram. 126-00079/10)

Passem ara al 2.9, escrit relatiu al dret de prioritat en
el transport. Li pertany al Grup Socialista de Catalunya. I té la paraula la il·lustre diputada senyora Núria
Ventura. Endavant.
Núria Ventura Brusca

Gràcies, presidenta. En aquest cas, el remitent de l’escrit insisteix en el dret de prioritat del transport sobre
el qual ja va formular una petició anterior.
I és per aquest motiu que la proposta que la Mesa ampliada amb els portaveus fa a la comissió és acordar
no admetre a tràmit la petició, d’acord amb l’article 22
de les normes internes de funcionament de la mateixa
Comissió de Peticions, que diu textualment que la Comissió de Peticions arxiva, sense més tràmit, les peticions que en reprodueixen d’altres d’anteriors o insisteixen en les demandes ja resoltes per aquesta mateixa
comissió.
La presidenta

Moltes gràcies, senyora Ventura.
Per tant, queda aprovada per unanimitat dels presents.
Escrit
relatiu als estímuls als estudiants d’ESO
amb bones notes (tram. 126-00080/10)

Passem ara al 2.10, escrit relatiu als estímuls als estudiants d’ESO amb bones notes. Li pertany al Grup
Socialista de Catalunya la seva defensa. I té la paraula
la il·lustre diputada senyora Núria Ventura.

Gràcies, presidenta. En aquest cas, la peticionària exposa que la interpretació que fa l’Autoritat del Transport Metropolità del reglament d’utilització de la T-12,
en cas de pèrdua o sostracció, implica que s’hagi de
sol·licitar una nova expedició, amb el corresponent pagament, i llavors suposa que, al llarg d’aquest termini, ha de pagar, a la vegada, els viatges que es produeixen. I entén que s’hauria de permetre que, durant
l’emissió de la nova targeta, s’emetés un títol provisional a l’espera de la recepció de l’original al domicili;
d’aquesta manera no hi hauria doble penalització.

Núria Ventura Brusca

En aquest sentit, la proposta que es fa per part de la
Mesa ampliada a la Comissió de Peticions és acordar
admetre-ho a tràmit i obrir un termini d’adhesions per
un període de dos mesos, d’acord amb l’article 60.3.c
del Reglament del Parlament, i demanar també informe al Departament de Territori i Sostenibilitat.

La proposta que fem des de la Mesa ampliada amb els
portaveus a la comissió és que admetem a tràmit la
petició, obrim un termini d’adhesions per un període
de dos mesos i, d’acord amb l’article 60.3.c del Reglament del Parlament, demanem informe sobre el contingut de la petició al Departament d’Ensenyament.

La presidenta

Moltes gràcies, senyora Roigé.
Queda aprovada per unanimitat dels presents.
Comissió de Peticions, SESSIÓ NÚM. 11

En aquest cas, la peticionària demana la convocatòria
d’un ajut econòmic per als estudiants que en acabar
els estudis d’educació secundària obtinguen una nota superior al vuit i mig com a mesura d’estímul per
a animar-los a continuar estudiant i com a recurs per
a pagar-se, per exemple, una estada a l’estranger, un
curs intensiu d’idiomes. La peticionària ens posa de
manifest en el seu escrit que fa anys que el Departament d’Ensenyament no fa ja aquesta convocatòria.

La presidenta

Moltes gràcies, il·lustre diputada.
S’aprova, doncs, la proposta en comissió per unanimitat dels presents.
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Escrit
relatiu a les bosses de plàstic en el
comerços (tram. 126-00081/10)

Passem al punt 2.11, escrit relatiu a les bosses de plàstic en el comerços. Li pertany al Grup Parlamentari de
Ciutadans. I té la paraula la il·lustre diputada senyora
Carmen de Rivera.
Carmen de Rivera i Pla

Gràcies, presidenta. Diputades, diputats, el peticionari demana l’eliminació de les bosses de plàstic als comerços de Catalunya per tal d’ajudar a pal·liar el canvi
climàtic.
La proposta que la Mesa ampliada amb els portaveus
fa a la comissió és admetre la petició a tràmit i obrir
un termini d’adhesions per un període de dos mesos.
La presidenta

Molt bé, il·lustre diputada.
Per tant, aquesta proposta de la Mesa ampliada cap a la
comissió queda aprovada per unanimitat dels presents.
Escrit
relatiu a la difusió del Llibre
blanc de la transició nacional de
Catalunya (tram. 126-00082/10)

Passem ara al 2.12, que és l’escrit relatiu a la difusió
del Llibre blanc de la transició nacional de Catalunya.
Li pertany al Grup de Convergència i Unió. I té la paraula la il·lustre diputada senyora Glòria Renom.

18 de novembre de 2014

tramitar-la conjuntament amb aquesta petició que acabo d’esmentar, i, en conseqüència, informar el peticio
nari que tothom pot consultar i també descarregar-se
aquest llibre blanc que és objecte de la seva petició a
la pàgina web de la Generalitat, que és la web Gencat.
cat, llibre blanc sobre la transició, que enviarem al peticionari.
Voldria afegir aquí que aquesta informació que es troba en aquesta pàgina web és fruit de divuit informes,
on està cartografiat el procés constituent per legitimar
un procés per arribar a constituir un estat propi; és un
full de ruta que estableix aquestes etapes, que s’ha
constituït i s’ha elaborat després de cinquanta-quatre
reunions i que consta de 1.350 pàgines.
Perquè sigui assequible, com ens demana també l’altre peticionari, accessible i neutral, doncs, se n’ha fet
una síntesi, que és la que es troba en aquesta pàgina
web penjada, una síntesi dels divuit informes, que només consta de 135 pàgines, perquè pugui arribar, amb
aquesta accessibilitat, a tots els ciutadans, però amb
l’exigència de per qui ha estat elaborat, pels acadèmics
que ho han fet. Per tant, doncs, dóna estabilitat a un
procés però també dóna una informació que el peticionari podrà tenir d’una forma assequible.
Crec que és important, doncs, que li enviem aquesta
pàgina web, on pugui veure també les claus. Ell ens demana neutralitat; verdaderament aquest informe parla
dels pros i dels contres, dels problemes que hi puguin
haver i les possibles solucions que hi podríem trobar.
Gràcies, presidenta.
I s’acorda, doncs, enviar al peticionari aquesta adreça
de la pàgina web de la Generalitat.

M. Glòria Renom i Vallbona

La presidenta

Gràcies, presidenta. El peticionari demana fer difusió,
promoció del llibre blanc que va ser presentat el passat setembre al Palau de la Generalitat, el Llibre blanc
de la transició nacional de Catalunya. I també reitera
aquest peticionari les idees ja plantejaves i vistes aquí
en comissió per l’escrit relatiu a la redacció d’un llibre
blanc també sobre Catalunya com a nou estat, petició
126-00057/10, que ha estat objecte d’un període d’adhesions, que ha presentat el diputat d’Esquerra Republicana.

Gràcies, il·lustre diputada.

La proposta que la Mesa ampliada amb els portaveus
fa a la comissió: acorda admetre la petició a tràmit i

La sessió s’aixeca a dos quarts de dues del migdia i catorze minuts.
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Per tant, la proposta que la Mesa ampliada amb els
portaveus fa a la comissió queda aprovada per unanimitat dels presents.
En acabar totes les propostes i l’ordre del dia d’avui,
aixequem la sessió.
Moltes gràcies.
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