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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la denominació del Departament d’Afers 
Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència del Govern de la 
Generalitat
250-00101/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 4092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la terminologia del De-
partament d’Afers Exteriors del Govern de la Generalitat, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El nou Govern de la Generalitat de Catalunya ha creat el Departament d’Afers Exte-

riors, Relacions Institucionals i Transparència, així com la Secretaria d’Afers Exteriors 
i de la Unió Europea. Tanmateix, ha decidit institucionalitzar la figura del Conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència. La terminologia emprada es 
presta a confusió i en l’ús oficial i oficiós dels esmentats departaments i càrrec es pot in-
terpretar de forma que el Govern de la Generalitat de Catalunya ja compta amb un Mi-
nisteri d’Afers Exteriors i amb un Ministre d’Afers Exteriors, la qual cosa es contrària 
tant a les competències autonòmiques com a les exclusives de l’Estat.

L’article 193 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de forma fefaent estableix que 
la Generalitat de Catalunya respectarà la competència de l’Estat en matèria de relacions 
exteriors. Així, la terminologia emprada per designar tant el departament com el con-
seller responsable de la mateixa incideixen en el nucli dur de les relacions internacio-
nals, que és competència exclusiva de l’Estat (article 149.1.3 de la Constitució), i en la 
direcció de la política exterior d’Espanya (article 97 de la Constitució), perquè pot con-
fondre als interlocutors internacionals amb els quals la Generalitat de Catalunya vulgui 
establir contacte. De fet, la mateixa plana web oficial de la Generalitat de Catalunya ja 
tradueix a l’anglès el càrrec de Conseller d’Afers Exteriors pel de Minister of Foreign 
Affairs.

La qüestió no és menor ja que és norma consuetudinària (norma no escrita) en dret 
internacional considerar als ministres d’afers exteriors com a representants d’un Estat 
en les seves relacions amb altres estats i organitzacions internacionals sense necessitat 
de presentar credencials, plens poders ni cap mena d’autorització.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Canviar el nom de Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència pel de Departament d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Trans-
parència.

2. Canviar el nom de Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea pel nom de 
Secretaria d’Acció Exterior i de la Unió Europea.

3. Canviar el càrrec de Conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Trans-
parència pel de Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència

Palau del Parlament, 25 de gener de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre el compliment de la Moció 211/X, sobre 
les mesures per a fer front a la desocupació de les persones de més de 
quaranta-cinc anys
250-00102/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 4096 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat, Laura Vílchez 

Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre el cumplimento de la moción 211/X sobre medidas para parados mayores de 45 
años, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
Con fecha 7 de mayo de 2015 se aprobó en sede parlamentaria la moción 211/X so-

bre las medidas para hacer frente al desempleo de personas de más de 45 años.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat 
1. Cumplir de forma inmediata los compromisos políticos adquiridos en la moción 

211/X sobre las medidas para hacer frente al desempleo de personas de más de 45 años 
y poner en marcha las medidas contempladas en dicha moción.

2. Comparecer en sede parlamentaria y dar explicaciones sobre el estado del cum-
plimento de dicha moción, y en especial sobre los asuntos siguientes

a) Medidas adoptadas por el Govern de la Generalitat desde entonces para la activa-
ción de medidas de coordinación entre las políticas sociales, de ocupación, de sanidad 
y de vivienda para dar respuesta a las necesidades derivadas de la situación laboral, so-
cial, familiar y sanitaria de las personas paradas de larga duración?

b) De qué forma ha implementado el Govern de la Generalitat el servicio de acom-
pañamiento continuado, individualizado y personalizado de personal técnico específico 
con formación y experiencia en este colectivo

c) Medidas adoptadas por el Govern de la Generalitat para mejorar el sistema de 
avaluación de todos los programas de formación, ocupación, orientación y acompaña-
miento para personas en paro de este colectivo.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, Laura Vílchez Sánchez, di-
putats, GP C’s

Proposta de resolució sobre la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència
250-00103/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 4097 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la DGAIA, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Infància o la que correspongui, amb el text següent: 

Exposició de motius
Al contingut de la pàgina web de l’Observatori dels Drets de la Infància, concreta-

ment a la memòria de 2014, s’estableixen com a propostes per al 2015, entre d’altres, les 
següents: 
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− Posar a disposició de l’Observatori les dades de la Direcció General d’Atenció a la 
Infància i l’Adolescència (DGAIA) trimestralment.

− Elaborar l’enquesta de satisfacció dels infants i adolescents del Sistema de Protec-
ció.

− L’elaboració del mapa de recursos d’infància i adolescència i l’Informe de situació 
de la Infància i Adolescència a Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Comparèixer en seu parlamentària, mitjançant la Directora General d’Atenció a 

la Infància i l’Adolescència, i informar sobre l’estat de les mesures contemplades en les 
dues darreres memòries de l’Observatori de Drets de la Infància.

2. Presentar en seu parlamentària un calendari d’execució de totes les mesures con-
templades en les dues darreres memòries de l’Observatori de Drets de la Infància.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre l’equip d’infermeria del CAP Florida, de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-00104/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 4106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jorge Soler González, diputado, Noemí de la Ca-

lle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de 
resolución sobre el equipo de enfermería del CAP Florida de L’Hospitalet de Llobregat, 
para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El Equipo de Enfermería Florida Nord del CAP Florida (l’Hospitalet de Llobregat, 

Barcelonés) ha denunciado el agravio comparativo respecto a otros equipos de su en-
torno por la presencia de una enfermera menos, con la consecuente pérdida de calidad 
asistencial a los pacientes. Esto ha comportado el abandono del centro de estos pedia-
tras por desavenencias con la dirección del CAP La Florida. Estas denuncias han sido 
acompañadas por movilizaciones vecinales y recogida de firmas presentadas en el pro-
pio CAP.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Comparecer en sede parlamentaria, mediante el Conseller de Salut, y dar explica-

ciones sobre si ha sustituido l’Institut Català de la Salut o cualquier otro organismo de-
pendiente del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya las plazas de los tres 
pediatras que han solicitado traslado de centro en dicho CAP.

2. Crear de forma inmediata, l’Institut Català de la Salut o cualquier otro organismo 
dependiente del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, la plaza de enfer-
mería que ha quedado vacía en dicho CAP.

Palacio del Parlamento, 25 de enero de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jorge Soler González, Noemí de la Calle Sifré, di-
putats, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Pinyana al barri de 
Balàfia, de Lleida
250-00105/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 4251 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
construcció de l’Escola Pinyana al barri de Balàfia, Lleida, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El curs 2009-2010 es va posar en funcionament l’escola Pinyana de Lleida. Els re-

presentants del Departament d’Educació i de l’Ajuntament de Lleida la van presentar 
com el futur institut-escola del barri de Balàfia, en el solar cedit a l’efecte per l’Ajunta-
ment de Lleida al Govern de la Generalitat entre el carrer Vall d’Andorra i l’Avinguda 
de Pinyana. Des d’aleshores l’escola ha estat ubicada, provisionalment, en mòduls pre-
fabricats.

El curs escolar 2015-2016 l’escola compta amb gairebé dos-cents cinquanta alumnes 
amb edats compreses entre els 3 i els 9 anys.

Al barri de Balàfia de Lleida existeix una gran mancança d’infraestructures educa-
tives, llargament reivindicades per la comunitat educativa i per l’associació de veïns del 
barri.

Fins el moment el Govern de la Generalitat no ha concertat ni la inversió ni el ca-
lendari per iniciar la construcció del nou centre educatiu, ni existeix encara la dotació 
pressupostària necessària per portar a terme el projecte de construcció. L’Ajuntament 
de Lleida ha demanat reiteradament al Govern aquesta inversió, a través de l’aprovació 
per unanimitat de dues mocions, la primera aprovada el dia 25 de maig de 2012 i la se-
gona el dia 29 de novembre de 2013.

A més, l’any 2015 el Parlament va aprovar la Resolució 1078/X del Parlament de 
Catalunya, sobre les obres de construcció de l’Escola Pinyana, de Lleida, on s’instava 
el Govern a iniciar amb caràcter urgent i prioritari les obres de construcció de l’Escola 
Pinyana, d’acord amb les prioritats detectades a la zona i fixar un calendari d’execució 
de les obres per la posada en funcionament del centre el més aviat possible.

Actualment, l’escola Pinyana és l’únic centre escolar de tot el municipi que no dis-
posa d’edifici, amb totes les mancances d’espais i greuges que això suposa. La prolon-
gació indefinida de la situació de provisionalitat i la falta d’un calendari per iniciar la 
construcció del nou centre educatiu està generant incertesa en la comunitat educativa 
del barri de Balàfia, posant en perill el projecte de l’escola com la composició hetero-
gènia del seu alumnat. L’escola Pinyana ha estat inclosa dins de la relació de centres 
catalogats com de màxima complexitat, segons la resolució del 21 de maig de 2014, del 
Director General de Professorat i Personal de Centres Públics.

A més, amb l’inici de la legislatura del Parlament de Catalunya, el nou Govern haurà 
de presentar una proposta de pressupostos pel 2016, el qual hauria d’incloure la partida 
necessària per iniciar les obres del nou centre.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reiterar el compromís i la urgència de la construcció de l’Escola Pinyana de Llei-

da, tal i com estableix la Resolució 1078/X del Parlament de Catalunya, sobre les obres 
de construcció de l’Escola Pinyana, de Lleida.

2. Dotar una partida pressupostària per la redacció del projecte de construcció de 
l’Escola Pinyana de Lleida per l’any 2016 i, així mateix, incloure en els propers pressu-
postos de la Generalitat pel 2016 els recursos econòmics necessaris per a l’adjudicació i 
construcció d’aquesta escola.
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3. Contemplar, dins del projecte de construcció de l’Escola Pinyana, la construcció 
d’un institut que doni continuïtat a l’educació dels alumnes del barri, d’acord amb les 
prioritats detectades a la zona.

4. Fer extensiu aquesta acord a l’equip Directiu i l’AMPA de l’Escola Pinyana i a 
l’Ajuntament de Lleida.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Òscar Ordeig i Molist, dipu-
tats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la pèrdua de llocs de treball a les comarques 
del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
250-00106/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 4374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Rosa M. Ibarra Ollé, 

diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la pèr-
dua de llocs de treball a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les comarques de Tarragona i les Terres de l’Ebre són de les més afectades per 

l’atur a Catalunya. Les últimes dades de l’atur hi xifren en 68.000 les persones aturades 
a finals de l’any 2015.

Davant d’aquestes dades el tancament d’empreses en l’àmbit de les comarques de 
Tarragona i les Terres de l’Ebre és altament preocupant, perquè significa agreujar la 
seva situació laboral i econòmica.

L’anunci fa uns mesos del tancament de la planta de MDI de l’empresa Covestro 
(abans Bayer), amb la pèrdua de 120 llocs de treball directes, va suposar el temor que 
això pogués comportar la destrucció de llocs de treball d’altres empreses relacionades 
amb l’activitat de Covestro.

En aquest sentit, el passat 20 de gener, Ercros, empresa proveïdora del clor que uti-
litza en els seus processos productius Covestro, va anunciar que degut aquest tanca-
ment, reduiria la seva producció de clor en un 55%, cosa que suposa, a efectes pràctics 
reduir al 100% la capacitat de producció de clor a Flix (Ribera d’Ebre) i el 70% a Vila-
seca (Tarragonès).

Aquesta reducció de la producció suposa l’acomiadament d’entre 150 i 200 treballa-
dors, que s’afegeixen als que es van veure afectats per EREs anteriors a Ercros.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya expressa la seva solidaritat amb els treballadors i treba-

lladores de l’empresa Covestro, i l’empresa Ercros i altres empreses químiques, auxiliars i 
de proveïdors afectades, i la seva preocupació per la voluntat d’aquestes empreses de tan-
car les plantes situades a les comarques tarragonines, atesa la importància de la seva acti-
vitat dins del sector químic en les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre

2. El Parlament de Catalunya dóna suport a les negociacions que duen a terme els 
representants sindicals del territori i comitès d’empresa de Covestro i d’Ercros en defen-
sa del manteniment de llocs de treball davant el risc de pèrdua de 120 llocs de treball en 
el cas de Covestro i de 200 en el cas d’Ercros i aproximadament 900 llocs de treball de 
empreses auxiliars i proveïdors.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Mediar entre les empreses i els representants dels treballadors per tal d’explorar 

totes les possibilitats per mantenir els llocs de treball de la plantes.
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b. Crear una taula de diàleg per a la confecció d’un pla industrial futur entre els 
agents socials del territori: les empreses, els sindicats i les administracions amb compe-
tències en indústria i treball, amb la finalitat d’estudiar i potenciar la reindustrialització 
de les comarques tarragonines.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Rosa M. Ibarra Ollé, diputats,  
GP SOC

Proposta de resolució sobre els serveis de menjadors escolars
250-00107/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 4375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada, Alícia Romero 

Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
serveis de menjadors escolars, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’En-
senyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va publicar durant el 

mes de juliol i posteriorment durant el mes de desembre de 2015 la licitació de l’acord 
marc del servei de menjador en centres públics de la seva titularitat dels nivells obliga-
toris i dels segon cicle d’educació infantil.

Aquesta licitació anirà en contra de les petites i mitjanes empreses del sector, i per 
contra afavorirà a grans empreses que, probablement, presentaran ofertes centrades ex-
clusivament en els preus i deixant de banda l’oferta educativa que la gestió d’un menja-
dor escolar ha de tenir.

Els termes de la licitació no permeten que les comunitats educatives, ampes i con-
sells escolars puguin tenir un paper i opinar sobre el concurs i el resultat de la selecció.

Les bases de la licitació determines que la tasca dels monitors i monitores del ser-
vei de menjador quedarà com de simple vigilància, sense tenir en compte que es trac-
ta d’educadors, així doncs posa en qüestió el caràcter educatiu dels menjadors, aspecte 
molt valorat per la comunitat educativa dels centres, i ho deixa relegat a un servei única-
ment de l’hostaleria i la restauració.

S’ha presentat recentment un recurs a aquest nou model de contractació de men-
jadors escolars, mitjançant l’ACELLEC (Associació Catalana d’empreses de Lleure, 
l’Educació i la Cultura), recolzat per la Fapac (Federació de les ampes de Catalunya) i 
per la majoria de les associacions de pares i mares i dels consells escolars de les escoles.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Eliminar l’acord marc del servei de menjador en centres públics de titularitat del 

Departament d’Ensenyament dels nivells obligatoris i/o segon cicle d’educació infantil, 
que el Departament d’Ensenyament pretén portar a terme i que perjudica i afecta molt 
notablement l’escola pública.

2. Deixar sense efecte l’acord marc del Maresme-Vallès Oriental i a aturar la trami-
tació de la licitació a la resta de comarques.

3. Tramitar una nova licitació del servei de menjadors escolars que tingui com a 
condicions: 

a. Que el servei de menjador que es dóna en les escoles sigui un espai educatiu, i per 
tant, ha d’estar alineat i ser coherent amb el projecte educatiu del centre.

b. Que les comunitats educatives (ampes i consells escolars) tinguin una participació 
activa en la decisió sobre l’adjudicatari i posterior seguiment del contracte del seu servei 
de menjador.
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4. Donar compliment als acords establerts a la Moció 196/X del Parlament de Cata-
lunya, sobre els menjadors escolars.

5. Comunicar l’acord al Consell Comarcal del Maresme i a les escoles afectades de 
la comarca.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Alícia Romero Llano, dipu-
tades, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’expertesa en gènere a l’Institut Català de la 
Salut
250-00108/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP

Reg. 4380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Marta Moreta 

Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Gemma Lienas Massot, portaveu ad-
junta del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per evitar que es perdi l’expertesa en gènere a l’Institut Català de les Dones (ICD), per 
tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’Institut Català de la Dona (ICD), va 

establir la creació d’aquest organisme executiu especialitzat, amb la finalitat de prestar 
serveis i crear els canals més adequats per a la participació activa de les entitats de do-
nes de Catalunya considerades més significatives i representatives. La llei va determi-
nar que l’objectiu de l’Institut Català de la Dona seria elaborar i executar tots els pro-
jectes i les propostes relatives a la promoció de la dona, per tal de fer efectiu el principi 
d’igualtat dins l’àmbit de competències de la Generalitat, per complir i desenvolupar 
allò que estableixen l’article 8.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i els principis 
constitucionals. Va constituir, doncs, un gran avanç per fomentar la igualtat entre do-
nes i homes, tot reconeixent el problema –el de la discriminació cap a les dones– com 
a real i greu i considerant que determinades dones –les que formaven part de les enti-
tats feministes –tenien uns coneixements previs indispensables per al bon funcionament 
de l’ICD. Per això no és d’estranyar que l’article 5 de la llei fes èmfasi en el fet que els 
membres de la Junta de Govern de l’ICD s’havien de nomenar preferentment entre per-
sones que s’haguessin significat per la seva tasca a favor de la igualtat i la promoció de 
la dona. Una vegada més, doncs, la llei requeria unes competències específiques a les 
persones sobre les quals requeia el govern de l’ICD.

Les funcions d’ICD es recullen a l’article 3 i són, entre d’altres: fomentar, en col·la-
boració amb els departaments afectats, la prestació de serveis específics a favor de la 
dona i fomentar i coordinar la prestació de serveis de tot tipus a la dona, mitjançant l’es-
tabliment de convenis amb entitats públiques i privades.

Més endavant, a partir del Decret de reestructuració de 2006 del Departament de 
Benestar Social, s’hi van afegir noves funcions, entre les quals elaborar i proposar les 
directrius sobre polítiques de dones, dissenyar, executar i avaluar els programes d’ac-
tuació del Departament de Benestar Social en matèria de polítiques de dones, d’acord 
amb les directrius establertes al Pla d’Acció i Desenvolupament de les Polítiques de 
Dones, coordinar, fer el seguiment i supervisar els programes i les actuacions dels dife-
rents departaments i organismes de la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de les políti-
ques de dones, d’acord amb les directrius establertes al Pla d’Acció i Desenvolupament 
de les Polítiques de Dones.
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La Llei 11/1989 ja era prou explícita pel que fa al coneixement i competències exi-
gibles a les persones encarregades dels continguts i la direcció d’aquest institut, però, a 
més, els objectius que se li fixaven tant a la llei com al decret ho feien palès.

Més endavant, s’aprova la llei 5/2008, l’abril del 2008, del dret de les dones a era-
dicar la violència masclista. La llei determina que l’Institut Català de les Dones, a més 
de complir totes les funcions que té atribuïdes per la legislació vigent, és l’instrument 
vertebrador per a afrontar la violència masclista. Aquest institut ha de liderar, per tant, 
les polítiques del Govern contra la violència masclista; les ha de dissenyar i les ha d’im-
pulsar amb la resta de departaments implicats i, en síntesi, ha de vetllar per l’adequació 
dels plans i els programes que es duguin a terme, coordinant i garantint el treball trans-
versal en tots els àmbits. És evident, doncs, que un cop més la llei posa l’accent en la 
necessitat de comptar amb personal expert en la matèria.

Recentment es va aprovar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de do-
nes i homes. Aquesta llei vol garantir el dret fonamental de la igualtat de dones i ho-
mes, que considera una necessitat essencial en una societat democràtica moderna que 
vol eradicar el sistema patriarcal androcèntric i sexista. La llei vol que aquest dret no 
només sigui reconegut legalment, sinó que, a més, s’exerceixi d’una manera efectiva 
implicant-hi tots els aspectes de la vida: polítics, econòmics, socials i culturals, inspi-
rant-se en les reivindicacions que el moviment feminista, les associacions de dones i les 
associacions que lluiten pels drets de les dones han reclamat històricament. i la llei tor-
nava a reforçar la funció de l’ICD en dir que l’Administració de la Generalitat exerceix 
les competències objecte d’aquesta llei per mitjà de l’Institut Català de les Dones.

És en aquesta mateixa Llei 17/2015, article 9, que es fa esment d’una figura impres-
cindible en la funció pública i, és clar, més encara en l’ICD, que és qui ha de vetllar pel 
desenvolupament de les polítiques de gènere i n’ha d’assegurar la correcció i, doncs, les 
ha d’avaluar. Es tracta dels i les professionals d’igualtat de gènere. En aquest sentit, l’ad-
ministració de la Generalitat es compromet a impulsar la regulació i el sistema de capa-
citació i formació dels i les professionals d’igualtat de gènere i garantir-ne la presència 
en els termes que estableix la llei. També es compromet a incorporar progressivament 
professionals d’igualtat de gènere amb la qualificació exigida d’acord amb la regulació 
a què fa referència l’apartat 1 de la pròpia llei, perquè puguin participar especialment en 
la diagnosi, l’aplicació, l’avaluació i el seguiment de totes les polítiques públiques i, de 
manera rellevant, en les polítiques i els projectes específics que s’orientin a l’assoliment 
de la igualtat. I, finalment, deixa clar que l’Administració de la Generalitat ha de reco-
nèixer la figura del o la professional d’igualtat de gènere en la relació de llocs de treball, 
particularment en els òrgans destinats a vetllar pel compliment d’aquesta llei.

En aquest context, sobta que les llistes provisionals dels concursos de trasllat i de 
promoció interna dels i les professionals de l’administració de la Generalitat es faci amb 
una manca total de definició tècnica dels llocs de treball. Aquest fet produirà, en breu, 
que per a ocupar les places de tècniques superiors a l’ICD, que són places que doten de 
contingut a aquest organisme, no serà requerida cap tipus d’especialització en gènere. 
I, insistim, cal una expertesa específica per cobrir aquestes places. Aquest és un requi-
sit indispensable perquè l’ICD no perdi l’expertesa i coneixement adquirits, cosa que 
impactaria negativament en les dones i en la ciutadania receptora de les polítiques de 
dones.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Definir, de manera immediata, els mèrits necessaris en coneixement i especialit-

zació i experiència en polítiques de gènere per optar a les places corresponents als llocs 
de treball de l’ICD més directament implicats en continguts, polítiques, col·laboració 
transversal amb la resta de Departaments de la Generalitat i amb empreses públiques 
i privades, tal com recull la recentment aprovada Llei 17/2015 d’igualtat de dones i ho-
mes.

2. Assegurar que, mentre s’especialitzen les places, els llocs de treball siguin ocu-
pats per persones expertes, o bé amb el talent que ja hi ha actualment a l’ICD, labora-
litzant les seves places, o bé convocant un concurs-oposició específic de mèrits i capa-
citats.
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3. Crear, a mig termini, un àmbit funcional de treball de polítiques de dones, femi-
nismes i igualtat, a través d’un Acord de Govern.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC; Joan Cos-
cubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la creació d’un registre de joves exiliats
250-00109/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 4393 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de creació d’un regis-
tre de joves exiliats, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment a Catalunya estem vivint una pèrdua constant de potencial humà, amb 

l’èxode dels joves del nostre país cap a la resta del món a la cerca d’oportunitats vitals. 
Aquest fet provoca un envelliment del nostre mercat de treball, així com la pèrdua de 
molts dels potencials intel·lectuals del nostre país. Però també provoca un altre realitat, 
la de milers i milers de joves que marxen a l’estranger a treballar i viure en condicions 
de precarietat notòria.

És llavors quan la reproducció més cruenta del sistema capitalista recau sobre els jo-
ves del nostre país, i és responsabilitat del Govern de Catalunya proposar mesures con-
tra aquesta realitat. Per altre banda, aquestes mesures ha de ser de llarg abast per evitar 
que els joves del nostre país visquin aquesta problemàtica d’èxode en un futur. Proble-
màtica que els separa dels seus entorns afectius i socials gairebé únicament per motius 
econòmics.

Aquesta problemàtica, però, té efectes més profunds en altres àmbits com és a l’as-
sociacionisme juvenil a Catalunya. Aquest, un dels més rics i forts de l’estat i una de 
les peces que demostra aquí i a tot el món, la capacitat i la voluntat del poble català de 
construir-se i de superar les adversitats es veu colpejat i debilitat per aquest èxode juve-
nil al perdre part del seu actiu humà.

Per tant, davant d’aquesta situació el Govern de Catalunya ha de plantejar solucions 
en dues vies, la primera: un pla de retorn que faciliti que aquestes joves puguin trobar a 
Catalunya un lloc on créixer i viure, aportant tot allò aprés aquí i tota l’experiència la-
boral i vital viscuda a l’estranger; i en segon lloc: la protecció dels drets dels i les joves 
a l’estranger.

Segons l’informe JESP (Joventut Emigrant Sobradament Preparada) publicat per 
Avalot l’any 2015, des del 2009 a Catalunya hi han 19.772 joves catalans que han creuat 
la frontera per buscar-se la vida a l’estranger. Aquests joves, més coneguts com exilia-
des econòmiques, són el futur, el talent i el producte d’un formació brindada per la so-
cietat catalana. Un potencial que a l’hora de produir marxa per la manca d’oportunitats 
que la nostra economia ofereix.

L’atur juvenil, com a mal endèmic, representa ara mateix a Catalunya un dels factors 
claus en aquest èxode de la gent jove, arribant a cotes del 51% a les franges entre 16 i 25 
anys. Però el problema s’agreuja quan la taxa d’aturats de llarga durada ascendeix als 
14,6% del joves segons aquest informe. La dificultat de l’entrada al mercat laboral, on 
molts cops la única opció és entrar treballant de forma gratuïta sega, per connotacions 
de classe social, les oportunitats dels joves.

L’últim any (2014) segons l’enquesta de població activa s’han destruït el 22.7% del 
llocs de treball ocupats per joves. La manca de polítiques per rejovenir el mercat del tre-
ball transforma en realitat el mite d’un país d’avis treballadors, amb joves parats.
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Amb dades directes de l’Idescat trobem xifres sobre l’exili juvenil situat en aproxi-
madament 50.000 joves. Aquestes dades però poden no ésser exactes, en el sentit que 
manca un registre dels joves que marxen per motius econòmics, sigui temporers o amb 
feines estables fora l’estranger. La realització d’aquest registre permetria la elaboració 
de polítiques més acurades cap als joves exiliats. Hem d’entendre però que calen incen-
tius a l’hora d’animar al jovent a fer realitat aquest registre. A tall d’exemple, aquest pot 
tenir la oportunitat de servir com acreditació del nivell d’idiomes en base al temps que 
els joves han residit a l’estranger, i a l’activitat laboral que han estat desenvolupant. Per 
altre banda por servir com a base d’una ajuda econòmica al retornar, similar a la que es 
feia fins l’any 2000.

Un dels grans actius que perd el país ara mateix és el talent i l’energia d’aquests jo-
ves sobradament preparats, als quals, la societat catalana hem format i que en acabar 
el període formatiu emigren a produir a altres països. Un dels objectius bases d’aquest 
Govern hauria de ser la generació de plans retorn amb la finalitat de facilitar la tornada 
d’aquests joves a Catalunya, on l’ajuda al jove retornat pot ser la primera pedra d’aquest.

Si seguim amb aquesta finalitat, és molt important no negar cap dret a aquells joves 
retornats. Així com es neguen drets sanitaris a aquells joves que estan més de 6 mesos 
fora, i havent retornat necessiten atenció de la sanitat pública.

Per altra banda, molts dels joves exiliats veuen com els anys que passen treballant 
fora no cotitzen, ni per la jubilació ni per l’atur al nostre país, fent insostenible el retorn 
a nivell econòmic, sobretot en períodes llargs de feina. Per tant, l’establiment d’acords 
amb països de reciprocitat tributaria hauria de ser un dret fonamental de protecció del 
nostre jovent resident a l’estranger.

Seguint amb aquesta línia de protecció del jove exiliat, la manca de protecció jurí-
dica que trobem en molts Casals Catalans comporta deixar desprotegits al teixit juvenil 
en els diferents països. Altres països ja fa anys que ho tenen en prioritat, com Equador a 
Catalunya mateix, i per tant establir i reforçar el suport jurídic als Casals Catalans aju-
daria a la protecció del jovent resident a l’estranger.

Com a últim punt, el dret de vot, que no ha estat respectat en moltes ocasions i llocs. 
Com a exemple les eleccions celebrades el 27 de setembre del 2015 on milers de jo-
ves no van poder exercir aquest dret. Si volem mantenir la vinculació al país, si volem 
protegir i respectar els drets del nostres joves a l’estranger i si volem que en un futur 
aquests joves contribueixin al creixement i desenvolupament de la societat catalana hem 
de garantir el dret a vot per als nostres joves exiliats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Obrir un registre únic de la Generalitat per a joves emigrants que marxin per mo-

tius d’estudis o laborals a l’estranger.
2. Dotar d’una partida pressupostària destinada a donar ajudes econòmiques als jo-

ves retornats com a primera política del pla de retorn.
3. Utilitzar aquest registre únic de la Generalitat com a base per l’assignació de les 

ajudes econòmiques per a joves retornades i per acreditar el nivell d’idiomes dels joves 
exiliats en base al temps d’estada en el país estranger i la tasca laboral desenvolupada.

4. Garantir els drets sanitaris a tots aquells joves retornats de l’estranger.
5. Establir o ampliar els convenis de reciprocitat tributària amb els països on hi ha la 

major part dels joves exiliats.
6. Dotar de personal d’assessorament legal als Casals Catalans arreu del món.
7. Estudiar i establir mecanismes que assegurin les possibilitats de vot a tots els jo-

ves residents a l’estranger.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 del 
Codi penal
250-00110/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 4472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari 

Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre la derogació de l’apartat 3 de l’article 
315 del Codi Penal, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La Constitució Espanyola estableix el model de l’Estat com social i democràtic de 

Dret, que propugna com a valors superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la jus-
tícia, la igualtat i el pluralisme polític.

A més, l’article 37 de la Constitució garanteix el dret a la negociació col·lectiva i a 
l’adopció de mesures de conflicte col·lectiu, així com el desenvolupament jurisprudenci-
al i el desenvolupament de la llibertat sindical establert en un sistema de relacions labo-
rals més democràtiques.

Amb l’arribada del PP al Govern de l’Estat s’inicià un procés constant i sistemàtic 
del desmantellament de les llibertats laborals i, especialment, d’aquelles que afecten a la 
manifestació pública del desacord amb les polítiques econòmiques del Govern de l’Estat.

La darrera reforma laboral va excloure la negociació col·lectiva dels treballadors i va 
devaluar altres drets dels treballadors. A més, s’han aprovat altres mesures que ataquen 
directament a les mesures que exterioritzen el conflicte, com la Llei de seguretat ciuta-
dana i l’article 315.3 del Codi Penal.

Els darrers anys les sancions per l’exercici del dret de manifestació s’han vist incre-
mentades, hi ha hagut un increment de les condemnes a pena privativa de llibertat i s’ha 
desenvolupat la reforma per l’enduriment dels delictes contra l’ordre públic.

Els atestats o informes que redacten les forces i cossos de seguretat de l’Estat pre-
senten notes com la consideració de totes les actuacions com «preconcertades», element 
essencial per a que sigui d’aplicació la forma agreujada de coaccions establertes en l’ar-
ticle 315.3 del Codi Penal, sobre la més atenuada de coaccions genèriques, encara que 
la majoria dels casos els fets no puguin ser entesos com a violents o coactius i, en con-
seqüència, com un risc per a la integritat de les persones o dels béns o instal·lacions on 
es desenvolupen.

A través d’aquesta aplicació de la llei es tracta de dissuadir als ciutadans d’exercir el 
seu dret a la vaga i, en conseqüència, a la seva llibertat sindical.

La Llei Orgànica 1/2015, de 30 de març, per la qual es modifica la Llei Orgànica 
10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal, va mitigar la resposta punitiva de la Llei, 
però no dóna una resposta proporcionada ni afegeix res de nou i necessari atenent a la 
finalitat que la norma atenia. És per aquest motiu que l’article 315.3 del Codi Penal ha 
de desaparèixer de l’ordenament punitiu, entenent que el genèric delicte de coaccions ja 
protegeix de manera adequada la llibertat de no fer vaga.

Aquestes actuacions no s’ajusten a les previsions que estableix el nostre sistema 
constitucional ni a les obligacions de l’Estat com a signant dels acords de l’Organització 
Internacional del Treball.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta la seva solidaritat amb els treballadors i les treballadores que han estat 

processats per portar a terme accions relacionades amb la convocatòria, organització i 
participació de vagues.

2. Insta el Govern de la Generalitat a: 
a. Comunicar al Govern de l’Estat la seva oposició a l’enduriment del Codi Penal 

i a la qualificació com a delicte dels actes de resistència i protesta pacífica, al tenir els 
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cossos policials i els jutges els mecanismes suficients per lluitar contra les actituds vio-
lentes.

b. Demanar al Govern de l’Estat que garanteixi l’exercici del dret a la vaga dels i de 
les treballadores, tal i com estableix la Constitució, sense buidar-lo de contingut, asse-
gurant als treballadors aquest instrument per a la defensa dels seus interessos.

c. Demanar al Govern de l’Estat la derogació de l’apartat 3 de l’article 315 de la Llei 
Orgànica 10/1995, de 23 de novembre del Codi Penal.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la construcció del túnel de Tres Ponts a la 
C-14 entre Organyà i Montan de Tost
250-00111/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 4499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Òscar Ordeig i 

Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
túnel de Tres Ponts, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La carretera C-14, en el tram que va entre Organyà a Montant de Tost, és un dels 

punts de la xarxa viària catalana més perillosos i amb més concentració d’accidents, tal 
i com han constatat diferents informes d’entitats i organismes sobre la matèria.

Els veïns, les institucions públiques, la Plataforma d’Afectats i la ciutadania en ge-
neral que circula per aquesta via reclamen, des de fa molts anys, la construcció d’un tú-
nel per evitar la caiguda de roques constants i els danys personals i materials de la via. 
Aquest túnel, segons dades del mateix Govern de la Generalitat, que contempla el pro-
jecte, tindria una longitud de 1,3 quilòmetres i una calçada amb 2 carrils de 3,5 metres i 
vorals d’1,5 metres. El cost estimat seria de 38 milions d’euros i el termini previst d’exe-
cució d’obres de 48 mesos.

A més, aquest tram de carretera forma part d’una millora integral de la C-14 duta 
a terme per la Generalitat però que no es va finalitzar precisament al tram esmentat de 
Tres Ponts.

Tanmateix, el 14 d’abril de 2015, durant la passada legislatura, es va aprovar per 
unanimitat de tots els grups el següent punt de la Moció 197/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre les Terres de Lleida, el Pirineu i Aran, del Grup Socialista: 

«Comprometre’s amb el territori i incloure la inversió necessària per a la construc-
ció del Túnel de 3 ponts, entre Organyà i Montant de Tost, a la C-14 als propers pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya, i així poder eliminar un punt negre de la xarxa 
viària de Catalunya».

Posteriorment, el mateix conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya va afirmar que les obres del nou túnel començarien durant el 2016, i que el 
pressupost 2016 hi contemplaria una partida pressupostària per fer-ho possible.

Des del grup Socialista es lamenta que la inversió al territori del Pirineu i l’Aran 
s’hagi reduït un 77% durant els darrers cinc anys. Un descens de la inversió que con-
demna una de les zones més castigades per la crisi i per la falta d’oportunitats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Prioritzar la construcció del túnel de Tres Ponts de la carretera C-14 i reservar una 

partida pressupostària al proper pressupost de la Generalitat de Catalunya per tal de po-
der iniciar les obres del nou túnel aquest mateix any.
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2. Traslladar aquest acord a les institucions públiques del territori i a la Plataforma 
de veïns que reclamen la construcció d’aquesta infraestructura.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Òscar Ordeig i Molist, di-
putats, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un índex de progrés social
250-00112/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 4503 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Parlamen-

tari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un Ín-
dex de Progrés Social, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials 
i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb la finalitat de situar com a prioritat, tant en el debat polític com en l’acció de 

Govern, les desigualtats socials i el desenvolupament sostenible tal i com d’altres països 
del nostre entorn fan, a través d’indicadors més reals sobre el rendiment econòmic i el 
progrés social i l’impacte real tant mediambiental com en el benestar de la ciutadania 
de les mesures aprovades pel Govern.

Considerant l’anàlisi de nombrosos experts segons la qual allò què no es mesura no 
pot millorar i constatant que les conseqüències de la crisi econòmica encara són ben 
presents en la nostra societat i que les diferències socials no han deixat de créixer en els 
últims anys –segons un estudi d’Oxfam el patrimoni de les 20 fortunes més grans de 
Catalunya va augmentar un 34% el 2015.

I per donar compliment a allò aprovat a la Moció 219/X del Parlament de Catalunya, 
de 18 de juny de 2015, sobre el progrés social i la lluita contra les desigualtats

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar anualment un informe del progrés social de Catalunya basat en indi-

cadors socials i ambientals, de risc de pobresa i exclusió social i de qualitat de vida, 
benestar dels ciutadans i desenvolupament sostenible. Aquest informe ha de servir de 
referència per a elaborar i avaluar les polítiques públiques de la Generalitat en la lluita 
contra les desigualtats i pel desenvolupament sostenible. En el procés de definició dels 
indicadors i d’elaboració de l’informe hi han de participar l’Idescat, persones de l’àmbit 
acadèmic i experts en aquesta matèria de reconegut prestigi.

b) Elaborar, a partir de l’informe del progrés social, mesures d’aplicació immediata 
per a combatre les desigualtats socials, d’acord amb el món local i els agents econòmics 
i socials, tal com estableix la Moció 151/X del Parlament de Catalunya, sobre les polí-
tiques socials.

c) Fer anualment un debat al Parlament per a avaluar, mitjançant l’informe del pro-
grés social, l’impacte de les polítiques públiques de la Generalitat en l’estat de la inclu-
sió social, el benestar dels ciutadans i el desenvolupament sostenible, tenint en compte 
el punt 1.f de la Resolució 577/X del Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la 
pobresa i les desigualtats.

d) Portar a terme els tràmits necessaris per a que en el termini de tres mesos l’Insti-
tut d’Estadística de Catalunya (Idescat) elabori un Índex de Progrés Social basat en in-
dicadors socials i ambientals, de risc de pobresa i exclusió social i de qualitat de vida, 
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benestar dels ciutadans i desenvolupament sostenible, que s’actualitzi anualment i ser-
veixi per fer una fotografia nítida del veritable estat del benestar de la ciutadania.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’obertura d’una pedrera a l’Argentera
250-00113/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 4504 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la instal·lació 
d’una pedrera a l’Argentera, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Em-
presa i Coneixement, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2009 es van iniciar els treballs i tràmits per instal·lar una pedrera al nucli de 

l’Argentera (Baix Camp) al polígon 7 per extreure un tipus de granit que s’utilitza per 
recobrir la última capa de carreteres i autovies.

L’emplaçament de la pedrera i la carretera d’evacuació que havia d’unir l’Argentera 
amb Colldejou a tocar del monestir d’Escornalbou, al costat de l’estret dels Algars i sota 
el cim del coll Rodó estan pròximes a 7 espais PEIN i Xarxa Natura 2000 i amb un alt 
risc d’incendis, qüestions entre d’altres que van provocar ja el 2009 i 2010 informes des-
favorables de la Direcció General d’Arquitectura i Paisatge (PTGE 571/2009), de la DG 
del Medi Natural, del Servei de Prevenció d’Incendis Forestals.

Malgrat aquests informes i els posicionaments en contra d’aquesta instal·lació de 
grups conservacionistes del territori, veïnatge de l’Argentera i ICV-EUiA, amb el canvi 
de govern el 2010 es van iniciar els tràmits per a concedir l’autorització ambiental tant 
de la pedrera com del camí d’evacuació.

El 23 de novembre de 2012, juntament amb GEPEC, Defenterra i Junts per l’Ar-
gentera vàrem presentar al·legacions a la l’Estudi d’Impacte Ambiental i Programa de 
Restauració de la pedrera LEMAR i a l’Estudi d’Impacte Ambiental del Projecte de 
Condicionament del camí de l’Argentera a Colldejou, demanant a més que es tramités 
en un mateix document per poder analitzar els impactes que implicava el projecte en el 
seu conjunt.

El 17 de setembre de 2013, la Ponència Ambiental de l’OGAU de Tarragona apro-
và atorgar l’autorització ambiental per a l’activitat d’extracció de recursos de la secció 
A anomenada LEMAR, propietat de l’empresa Les Masies Argentera S.L. situada a les 
parcel·les 13, 14 i 16 del polígon 7 del terme municipal de l’Argentera.

El 17 d’octubre de 2013, es presenten al·legacions a la Proposta de resolució i la De-
claració d’Impacte Ambiental, relativa a la sol·licitud d’autorització ambiental atorgada 
a l’activitat extractiva «LEMAR» davant de l’Ajuntament de l’Argentera.

El febrer de 2014 GEPEC, Defenterra, Junts per l’Argentera PM i ICV-EUiA pre-
sentem recursos de reposició contra la resolució de 20 de gener de 2014 per al qual es 
va atorgar l’autorització ambiental per a l’activitat d’extracció de recursos de la secció 
A anomenada LEMAR, propietat de l’empresa Les Masies Argentera, SL.

Atès que segons les informacions aparegudes a la premsa l’autorització administra-
tiva sol·licitada per la societat Masies de l’Argentera (LEMAR) i l’empresa MJ Gruas 
per obrir i explotar durant 25 anys la Pedrera va vèncer el 26 d’agost de 2015 sense que 
s’hagués sol·licitat una nova pròrroga i que la Generalitat ha obert un expedient per de-
clarar la caducitat de l’actual autorització administrativa.

Atès que els endarreriments d’aquesta activitat es deuen, en part, a la manca d’acord 
i les divergències entre els diferents informes tècnics de Medi Ambient, Urbanisme, 
Bombers, Paisatge, etc.
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Considerant a més què en els termes municipals propers de Montbrió, Botarell, Riu-
doms, Vilanova d’Escornalbou, Riudecanyes, Alforja i Riudecols (Baix Camp) hi ha 
registrades 51 activitats extractives amb una sobreexplotació dels recursos del territori.

Atès que l’activitat no compta en el consens territorial suficient ni coincideix amb 
les perspectives de desenvolupament turístic sostenible pel qual aposten aquests pobles 
de les muntanyes de la Costa Daurada.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Cercar la solució jurídica-tècnica administrativa per deixar sense efectes l’autorit-

zació ambiental per a l’activitat d’extracció de recursos de la secció A LEMAR propie-
tat de l’empresa Les Masies Argentera SL.

2. Aturar definitivament la instal·lació de la Pedrera a l’Argentera i la construcció del 
camí d’evacuació entre l’Argentera i Colldejou.

3. Adquirir compromisos per resoldre la concentració d’activitats extractives a la co-
marca, amb calendarització de tancaments quan finalitzin els permisos concedits o si 
es donen les condicions tancaments anticipats, sempre i quan no suposin despeses afe-
gides.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a 
càrrec d’entre zero i disset anys
250-00114/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 4551 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, Marta 

Ribas Frias, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb 
el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a càrrec de 0-17 anys, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
D’ençà que va començar la crisi econòmica, la situació de pobresa en què viuen 

molts infants a Catalunya no ha fet més que augmentar de manera escandalosa i dramà-
tica. Segons dades de l’Idescat de 2013 referides a distribució personal de la renda i de 
risc a la pobresa, el 26,4% dels catalans menors de 16 anys, és a dir, un de cada quatre, 
es troba en risc de pobresa; això representa un percentatge 8,8 punts superior al que es 
va registrar l’any 2008.

Les conclusions de les jornades titulades «La pobresa infantil a Catalunya: conse-
qüències i reptes», organitzades el 2015 per la Secció de Dret de la Infància i l’Adoles-
cència de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, la Fundació Joan Salvador Gavina 
i Càritas Diocesana de Barcelona abunden en la mateixa idea en determinar que «en 
l’actual situació de crisi les principals víctimes de la pobresa són els nens i els adoles-
cents sobretot aquells que pertanyen a famílies socialment vulnerables. Els experts pre-
veuen que durant els propers 20 anys aquests infants continuaran pagant els efectes de 
la pobresa.»

L’informe del síndic, del desembre del 2015, en relació als drets de l’infant exposa 
que «Catalunya, juntament amb Espanya, és un dels països de la Unió Europea amb una 
taxa de risc de pobresa més elevada, amb un 29,9% de la població menor de 18 anys que 
es troba en una situació de pobresa relativa, entenent que la població en risc de pobresa 
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relativa és aquella que disposa d’una renda per sota del 60% de la mediana d’ingressos 
disponibles anuals per persona. Segons el síndic, la prevalença de risc de pobresa és 
més elevada entre la població infantil que entre el conjunt de la població i l’impacte de 
la crisi econòmica també ha estat més fort entre els infants. Mentre que el risc de po-
bresa infantil s’ha incrementat gairebé dotze punt percentuals, aquest risc en el conjunt 
de la població s’ha incrementat en menys de quatre punts.»

Cal que tinguem en compte a què ens estem referint quan parlem d’infants i ado-
lescents en situació de pobresa a Catalunya. Segons l’informe de Fedaia del 2015, «un 
infant pobre al nostre país no es correspon a l’estereotip de pobresa que preval en la 
nostra societat i que normalment s’associa al tipus de pobresa dels països en vies de 
desenvolupament. Els nostres infants no van descalços ni busquen menjar en els aboca-
dors, però això no vol dir que no tinguin altres tipus de manifestacions de la pobresa de 
caire més invisible, com és l’emocional, la psicològica i relacional, a banda que també 
presenten dificultats per tenir cobertes les seves necessitats bàsiques. Tots aquests as-
pectes representen en els infants i adolescents un dèficit per poder accedir en igualtats 
d’oportunitats a un desenvolupament ple de la seva persona, predisposant-los en molts 
casos a patir problemes psicològics, de salut, de dificultats d’aprenentatge i èxit escolar, 
un aspecte que és decisiu a l’hora de reproduir el cercle viciós de la pobresa i l’exclusió 
social en l’etapa adulta, ja que els dificulta enormement la seva posterior inserció labo-
ral i social»

Segons l’article 27 de la Convenció del Drets de l’Infant (20 de novembre de 1989), 
l’infant té dret a un nivell de vida adequat al seu desenvolupament físic, mental, espiri-
tual, moral i social; els pares són els primers responsables, però si ells no poden l’Estat 
els ha d’ajudar, principalment pel que fa a la nutrició, el vestit i l’habitatge.

Segons l’article 41 de la llei 14/2010 de drets i oportunitats en la infància i l’ado-
lescència de Catalunya, els poders públics han d’adoptar les mesures pertinents per a 
assegurar que els progenitors o les persones que tinguin la tutela o la guarda d’infants 
o adolescents tinguin l’oportunitat d’oferir-los el nivell bàsic de benestar material que 
necessiten per a un desenvolupament integral adequat. El desenvolupament d’aquestes 
mesures ha d’establir els criteris per a determinar el nivell bàsic de benestar material 
dels infants i els adolescents i ha de incloure un règim d’ajuts i prestacions públiques.

Fa també temps que la Pincat, Plataforma d’Infància de Catalunya, reclama políti-
ques redistributives que pal·liïn la situació de pobresa que afecta a molts infants i pro-
posen per a ells una transferència universal amb independència dels ingressos de les fa-
mílies o de les seves característiques socioeconòmiques, com ara el tipus de família al 
qual pertanyen o l’edat que tenen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear una prestació econòmica universal per fill a càrrec de 0-17 anys, entesa com 

una inversió social per garantir la igualtat d’oportunitats des de la primera infància fins 
a l’adolescència, de 100€ mensuals. En funció de la conjuntura econòmica, el programa 
s’iniciarà progressivament, començant per les famílies amb les rendes més baixes amb 
l’objectiu que sigui sostenible.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta; Marta Ri-
bas Frias, diputada, GP CSP
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Proposta de resolució sobre la carretera C-17 entre Lliçà d’Amunt i Parets 
del Vallès
250-00115/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 4601 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la carretera C-17 entre Lliçà 
d’Amunt i Parets del Vallès (Vallès Oriental), per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La carretera C-17 és una de les vies estructurants de Catalunya. Avui mostra un grau 

de congestió elevat, sobretot en el seu pas per la comarca de el Vallès Oriental. A més, 
aquesta carretera necessita guanyar en seguretat pel seus usuaris i fluïdesa de trànsit, te-
nint en compte que de la seva millora en depèn també d’un increment de la competitivi-
tat del teixit industrial i econòmic de el Vallès Oriental, l’Osona i el Ripollès.

En els propers mesos es posaran en funcionament diverses activitats econòmiques 
que preveuen un increment molt important de la mobilitat obligada, que agreujaran els 
nivells de saturació avui ja existents.

El Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona proposa com a solució de 
millora, entre d’altres mesures, el desdoblament de la via entre els municipis de Lliçà 
d’Amunt i Parets del Vallès.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Redactar durant l’any 2016 el projecte executiu del desdoblament de la carretera 

C-17 entre els termes municipals de Lliçà d’Amunt i Parets del Vallès a la comarca de 
el Vallès Oriental.

2. Incorporar en els pressupostos de 2017 la licitació, adjudicació i inici de les obres 
de desdoblament de la carretera C-17 entre els termes municipals de Lliçà d’Amunt i 
Parets del Vallès a la comarca de el Vallès Oriental.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per a la 
instal·lació de xarxes antipedra
250-00116/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 4602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les subvencions als agricultors per 
a la instal·lació de xarxes antipedra, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de 

Catalunya s’ha compromès en reiterades ocasions a donar facilitats als agricultors per a 
la instal·lació de les xarxes antipedra, i així evitar les pèrdues econòmiques per les pe-
dregades.
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En aquest sentit, el sector reclama solucions concretes per evitar els desperfectes 
ocasionats per les inclemències meteorològiques i els terribles efectes econòmics que 
arrosseguen.

La instal·lació de les xarxes resulta molt cara, el que dificulta la rendibilitat i el re-
torn de la inversió, fent necessari el suport de l’administració per tirar-ho endavant. Me-
sures com aquesta són de vital importància per als agricultors, especialment després de 
veure com el preu de la fruita s’enfonsa per sota del preu de cost en molts casos.

El Govern té mecanismes per facilitar l’accés al crèdit per a la compra de xarxes 
amb condicions avantatjoses pels agricultors, l’Institut Català de Finances. En aquesta 
línia, diferents sindicats agraris han demanat al Govern solucions definitives i facilitats 
per la compra i instal·lació de les xarxes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear una línia de crèdits sense interessos per a finançar la compra de xarxes an-

tipedra per part dels agricultors catalans.
2. Impulsar una línia de subvencions a fons perdut per finançar-ne la compra i la ins-

tal·lació.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre els ajuts als agricultors i els ramaders del 
Pirineu
250-00117/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 4603 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució de suport als agricultors i ramaders del 
Pirineu, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Indemnització Compensatòria de Muntanya (ICM) és una eina del la Unió Euro-

pea equilibradora de zones d’alta muntanya, complexes pel que fa a la orografia, el cli-
ma i la distribució de la propietat.

Des de 2014 la Generalitat no ha fet efectiu a pagesos i ramaders de les comarques 
del Pirineu el pagament corresponent a aquests ajuts, que formen part de les rendes fa-
miliars agràries, fet que desequilibra l’economia d’aquestes explotacions.

En aquest sentit, el sector agrícola i ramader ha manifestat reiteradament el seu mal-
estar per aqueta qüestió, i ha exigit el pagament i la continuïtat dels ajuts ICM.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Pagar els ajuts per Indemnitzacions Compensatòries de Muntanya (ICM) de les 

anualitats 2014 i 2015.
2. Garantir aquests ajuts en els pressupostos futurs.

Palau del Parlament, 21 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre els pagaments pendents als agricultors, els 
ramaders i les entitats del sector
250-00118/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 4604 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parlamen-

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els pagaments pendents amb agri-
cultors, ramaders i entitats del sector, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació acumula alguns re-

tards importants en el pagament de subvencions i ajuts que concedeix a agricultors, ra-
maders, cooperatives i d’altres entitats agràries.

Les ajudes compromeses per aquestes entitats resulten de vital importància per la 
tresoreria i rendibilitat de les explotacions agrícoles i ramaderes en uns moments espe-
cialment difícils pel futur del sector. Molts agricultors ja han efectuat la despesa i han 
hagut de demanar crèdits fins al cobrament de les subvencions, amb les dificultats que 
ocasiona no rebre aquestes ajudes.

Aquestes subvencions són fonamentals per a la millora, modernització i competitivi-
tat de les explotacions i de les entitats agrícoles. El fet de no pagar-les crea una incertesa 
jurídica i econòmica sobre els agricultors molt preocupant que cal resoldre i no repetir 
en un futur.

La legislatura passada, el Parlament ja va aprovar instar a presentar un calendari de 
pagament dels deutes del Govern amb el sector.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a donar i fer públic, en el termini d’un 

mes, un calendari de pagament de les diferents subvencions i ajudes econòmiques pen-
dents de cobrar per part dels agricultors, ramaders i entitats del sector.

Palau del Parlament, 28 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre les urgències pediàtriques a Rubí
250-00119/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 4605 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els ar-
ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
les urgències pediàtriques a Rubí, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys, el municipi de Rubí ha crescut demogràficament de manera con-

siderable, assolint fins gairebé els 75.000 habitants, dels quals uns 14.000 són menors 
d’edat. Això, ja per si sol, justifica el servei d’atenció pediàtrica fora de l’horari habitual.

El CAP Anton Borja i el CAP Sant Genís de Rubí ofereixen atenció sanitària de di-
lluns a divendres de 8h a 20h i els dissabtes fins a les 17h. Dins d’aquest horaris existei-
xen als CAP urgències pediàtriques.



BOPC 49
4 de febrer de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 24

El CAP Mútua Rubí, per la seva banda, funciona com centre 24h pel que fa a la part 
de Mútua Laboral. Ha anat esdevenint centre d’Urgències per temes de traumatologia, i 
casos evidents d’intervenció urgent en adults, no en casos d’urgències infantils. Una part 
de la població que per motius diversos no pot desplaçar-se als hospitals de referència es 
dirigeix al Centre Mutua i és atesa, encara que evidentment no és la solució idònia.

Entenem que, atès que ja existeix aquest recurs, es podrien incorporar les urgències 
pediàtriques amb la incorporació d’especialistes en pediatria en horari nocturn i festiu, 
donat que ja es disposa d’un espai que obre les 24 hores del dia.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a ampliar el servei d’ur-

gències pediàtriques al municipi de Rubí, amb la incorporació al CAP Mútua Rubí d’es-
pecialistes en pediatria les 24 hores.

Palau del Parlament, 26 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Pol Gibert Horcas, diputats, 
GP SOC

Proposta de resolució sobre la prescripció infermera
250-00120/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 4607 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la prescripció infermera, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 23 octubre 2015, el Govern espanyol va aprovar el text del Reial Decret 954/2015, 

pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i pro-
ductes sanitaris d’ús humà per part dels infermers, que va ser publicat el passat 24 de 
desembre i que ha estat recorregut per Satse, CCOO i el Consell General d’Infermeria.

Aquest decret ha provocat dures crítiques per part de les infermeres i infermers, que 
s’ha sentit doblement enganyats pel Govern: primer, amb l’aprovació del decret el mes 
d’octubre, quan el Govern modificava a última hora i sense previ avís el text consensuat 
amb representants del col·lectiu, introduint limitacions a la prescripció infermera; i en se-
gon lloc, quan van veure com després de retardar l’entrada en vigor d’aquesta norma sense 
justificació, aquesta era publicada el 24 de desembre, just després de les eleccions generals.

Aquests canvis d’última hora es concreten en la introducció, en l’article 3, del se-
güent afegit: «[...] En tot cas, per tal que els infermers acreditats puguin dur a terme les 
actuacions contemplades en aquest article respecte dels medicaments subjectes a pres-
cripció mèdica, serà necessari que el corresponent professional prescriptor hagi deter-
minat prèviament el diagnòstic, la prescripció i el protocol o guia de pràctica clínica i 
assistencial a seguir, validat conforme a l’establert a l’article 6. Serà en el marc de dita 
guia o protocol en què hauran de realitzar-se dites actuacions, les quals seran objecte 
de seguiment per part del professional sanitari que ho hagi determinat als efectes de la 
seva adequació al mateix, així com de la seguretat del procés i de l’efectivitat aconse-
guida pel tractament».

Fins a l’entrada en vigor d’aquest decret, les infermeres i infermers desenvolupa-
ven les tasques relacionades amb els medicaments amb certa autonomia; a partir d’ara, 
però, les infermeres perden tota capacitat de decidir per si mateixes, ja que no poden re-
ceptar i/o utilitzar medicaments sense la prèvia autorització del metge qui, a més d’au-
toritzar, ha de tutelar el procés. Així, atenent a la norma les infermeres no poden vacu-
nar conforme a un calendari de vacunació, o utilitzar determinats medicaments per fer 
cures, per exemple, sense la supervisió del metge.
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La situació generada pel Govern del PP és una manifestació més, doncs, de la seva 
irresponsabilitat en matèria de sanitat. No només ha incrementat de manera innecessà-
ria la conflictivitat entre els diferents col·lectius professionals sanitaris afectats per la 
norma, sinó que ha empès les infermeres en una situació d’inseguretat jurídica insoste-
nible, ja que si continuen prestant l’atenció com feien fins ara, poden quedar excloses de 
la cobertura de l’assegurança per responsabilitat civil.

Per la seva formació universitària, les infermeres i infermers tenen coneixements 
suficients per indicar i utilitzar determinats fàrmacs, productes sanitaris o tècniques de 
forma autònoma que en cap cas envaeixen competències d’altres professionals. Aquest 
Decret no fa més que aprofundir en el menysteniment de la professió infermera i en la 
infravaloració que han patit històricament, així com infrautilitzar per tant recursos hu-
mans disponibles i capacitats.

Però no només són les infermeres les afectades. Aquesta disposició suposa també un 
important problema d’assistència sanitària, ja que incrementa la burocràcia i alenteix el 
sistema fins a la seva saturació.

A més dels representants de la professió infermera, diverses comunitats autònomes 
ja s’han manifestat en contra del Decret i han anunciat que no l’aplicaran. És el cas 
d’Andalusia, que des de 2009 compta amb un Decret propi que ha permès atendre les 
expectatives de la professió infermera pel que fa a la prescripció mèdica des del consens 
amb la professió mèdica, i que des de llavors té incorporada aquesta funció en el siste-
ma sanitari amb total normalitat.

A Catalunya, el Govern de la Generalitat va acordar el 15 de setembre de 2015 ini-
ciar el desplegament del règim d’indicació, ús i autorització de dispensació de medica-
ments i productes sanitaris per part del personal d’infermeria. Dos mesos abans havia 
creat una comissió de treball amb tots els sectors afectats per elaborar unes bases de 
consens de cara a tenir una normativa pròpia al respecte. Després de l’aprovació del Re-
ial Decret d’àmbit estatal, però, no se n’ha sabut res més.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat: 
1. Adoptar en el termini d’una setmana les mesures necessàries per tal que el Reial 

Decret 954/2015, pel qual es regula la indicació, ús i autorització de dispensació de me-
dicaments i productes sanitaris d’ús humà per part dels infermers, no inhabiliti les in-
fermeres i infermers en el desenvolupament de la seva professió.

2. Acomplir en el termini d’un mes amb el compromís contret l’1 de juliol de 2015, 
amb l’objectiu d’elaborar el redactat del text normatiu pel desplegament de la prescrip-
ció infermera a Catalunya, que havia d’estar enllestit abans del 31 de juliol de 2015.

3. Mentre no entri en vigor el Decret citat al punt 2, adoptar les mesures necessàries 
per donar seguretat jurídica a les infermeres i infermers en l’exercici de les seves funcions.

4. Manifestar-se públicament a favor del col·lectiu infermer, com ho han fet des d’al-
tres Comunitats Autònomes, com a mostra de confiança i compromís amb la seva apor-
tació professional.

Palau del Parlament, 27 de gener de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’exercici de l’acusació en les causes judicials 
contra els antisistema
250-00121/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 4955 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Xavier García Albiol, president, Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par-

lamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució perquè la 
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Generalitat de Catalunya es mantingui en les causes judicials contra els antisistemes, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
La consellera de Presidència de la Generalitat a la habitual roda de premsa posterior 

a la reunió del Consell Executiu del passat 19 de gener de 2016 va confirmar que el Go-
vern està estudiant la personació de la Generalitat en diverses causes judicials.

En aquestes causes judicials la Generalitat de Catalunya exerceix l’acusació particu-
lar contra activistes antisistemes i okupes que suposadament han causats danys en béns 
públics i agents de l’autoritat en concentracions antisistemes.

D’aquesta manera va confirmar unes informacions periodístiques que asseguraven 
que la Generalitat ha iniciat els tràmits per a retirar la seva acusació particular en set 
procediments judicials oberts.

El més antic d’aquests casos es remunta al desembre del 2011, quan una protesta 
contra la visita d’Artur Mas a la Universitat de Girona acaba amb 12 imputats, acusats 
d’intentar boicotejar l’acte. Així mateix, la Generalitat també es retiraria de dos proces-
sos oberts arran de disturbis durant la vaga general del 29 de març del 2012 a Barcelona 
i de dos més de la vaga general del 14 de novembre del mateix any. Finalment, l’exe-
cutiu també retira l’acusació referent a una acció de protesta contra la línia de molt alta 
tensió a Viladasens (Gironès) el gener del 2014 i del cas que implica quatre joves que 
es van manifestar contra el tancament de Can Vies el maig d’aquell mateix any a Sants.

El Govern ha volgut justificar aquesta decisió emparant-se en un treball engegat «fa 
mesos» pel Departament d’Interior d’acord amb la darrera jurisprudència, segons la 
qual l’Administració no s’ha de personar com a acusació particular en processos judi-
cials excepte en aquells casos que impliquin el menysteniment d’empleats i de béns pú-
blics.

Però la realitat és una altra i de ben diferent. El Govern de la Generalitat de Cata-
lunya ha pres aquesta decisió fruit de la pressió i les exigències de la formació política 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (CUP-Crida Constituent) en el si de la 
negociació per a la investidura de l’actual president de la Generalitat, M. H. Sr. Carles 
Puigdemont i Casamajó.

Aquesta cessió del Govern davant els que de forma violenta i antidemocràtica vulne-
ren els drets i les garanties més elementals de la convivència pacífica és una pèrdua irre-
parable de tota la societat catalana, però especialment de la nostra democràcia.

No hi ha justificació possible a aquest fet. El Govern de la Generalitat ha cedit als 
que exerceixen el terrorisme al carrer. Els que violentament s’expressen al carrer surten 
més reforçats després de la decisió del Govern de CiU i ERC.

Les accions violentes contra els béns públics i agents de l’autoritat suposadament 
comeses pels antisistemes no només poden ser perseguides pel Ministeri Fiscal. La Ge-
neralitat de Catalunya representant de tots els catalans ha denunciar els fets i buscar a 
través de la justícia l’aplicació de les penes que correspongui.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a no renunciar a exercir 

l’acusació en els procediments judicials contra els antisistemes per delictes contra béns 
públics i agents de l’autoritat.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2016
Xavier García Albiol, president; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, GP PPC 
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Proposta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers 
professionals
250-00122/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 4956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada, Alberto Villa-

grasa Gil, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb 
el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la convocatòria de places de bombers professionals, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La província de Lleida compta amb 8 parcs de bombers professionals: Lleida, La 

Seu d’Urgell, Sort, Tremp, Balaguer, Cervera, Tàrrega i Mollerussa. Tenint en compte 
les dades de la direcció general de Prevenció i Extinció d’Incendis, en aquests darrers 
tres anys hi ha hagut una reducció del Cos en un 25% aproximadament. Concretament, 
s’ha passat dels 242 efectius a 180. Les principals causes d’aquesta reducció són els tras-
llats i les jubilacions d’una part dels Bombers. Els trasllats, segons el departament d’In-
terior, respon a les necessitats organitzatives i de reequilibri dels efectius per reforçar 
les dotacions així com procurar aconseguir les preferències de destí dels bombers.

El Departament d’Interior va anunciar el passat 7 de març de 2015 que la Generali-
tat convocaria oposicions públiques per al cos de bombers abans de l’estiu, exactament 
153 places. La convocatòria es va fer pública pocs dies d després de que s’aprovessin els 
pressupostos de la Generalitat per al 2015. El conseller Ramon Espadaler va justificar 
aquesta convocatòria amb les demandes plantejades pels bombers per reduir la mitja-
na d’edat al cos i cobrir les nombroses jubilacions registrades els últims anys. L’última 
convocatòria va tenir lloc fa sis anys, el 2009.

D’altra banda, pel que fa als bombers voluntaris, la majoria de Parcs estan sota mí-
nims. A la província de Lleida n’hi ha 29 ocupats exclusivament per voluntaris i 8 de 
mixtes. Recentment ha finalitzat el disseny de les proves físiques i teòriques per a la 
propera convocatòria de voluntaris. El problema és que el procés de selecció fa que els 
nous bombers voluntaris no estiguin operatius fins mitjans de 2018, fet que impedirà 
garantir les emergències que puguin produir-se. Estan previstes unes 90 places per la 
província de Lleida d’un total de 350 a Catalunya. A més, des de l’Associació de Bom-
bers Voluntaris creuen que aquesta xifra és insuficient.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer efectiva la convocatòria en un termini d’un mes de, com a mínim, 153 places 

de bombers professionals a compte dels pressupostos de 2015.
2. Fer efectiva la convocatòria en un termini d’un mes de 350 places de bombers vo-

luntaris.
3. Accelerar les proves físiques i teòriques dels aspirants a bombers voluntaris per 

tal de que estiguin operatius el més aviat possible.

Palau del Parlament, 25 de gener de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Marisa Xandri Pujol, Alberto Villagrasa Gil, di-
putats, GP PPC
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Proposta de resolució sobre l’Hospital de Blanes i el tancament del servei 
nocturn de centres d’atenció primària
250-00123/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 4965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamenta-

ri de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’Hospital de Blanes 
i el tancament de CAP nocturns, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El primer trimestre del 2013, la plataforma ciutadana de Blanes, Lloret i Tossa de 

Mar, formada per associacions i entitats veïnals d’aquests pobles, van recollir més de 
12.000 signatures contra les retallades sanitàries que es van fer arribar a les autoritats 
de la regió sanitària.

L’abril d’aquell mateix any el grup parlamentari d’ICV-EUiA va presentar una pro-
posta de resolució, explicitant la davallada dels serveis sanitaris a la comarca de la Sel-
va marítima com a conseqüència de les retallades que el govern de la Generalitat havia 
efectuat.

En aquella proposta de resolució, s’argumentava la raó de la disminució de la quali-
tat d’aquests serveis sanitaris, com la conseqüència d’algunes decisions que pren la Cor-
poració de Salut del Maresme i la Selva, eliminant alguns dels serveis que venia oferint 
l’hospital de Blanes amb reestructuració de mitja planta de Medicina Interna perdent 10 
habitacions, –uns 16 llits–, per ubicar-hi pacients de la unitat de mitja estada polivalent 
(UMEP) i terminals.

Però també aprofitant la RAT, –Reordenació Assistencial Territorial–, es va tras-
passar tot el servei de Cirurgia a l’hospital de Calella, deixat l’hospital de Blanes sense 
Cirurgia a partir de les vuit del vespre, i també es va traslladar tot el servei de Trauma-
tologia de Calella a Blanes abastant així les poblacions des de Canet de Mar fins a Tossa 
de Mar, a més dels desplaçats i, en conseqüència, doblant el nombre d’intervencions i 
triplicant les assistències al servei d’urgències de Blanes.

Ja al 2011 s’havia eliminat el servei de Ginecologia i Obstetrícia pensant que amb 
el pla integral de la dona i modernitzant les instal·lacions es realitzarien més parts, però 
aquests, en canvi, han baixat en un 40%.

A aquestes decisions calia afegir la decisió de l’ICS sobre el tancament, en horari 
nocturn, dels centres d’atenció primària de Blanes, Lloret de Mar i Tossa de Mar, deci-
sió que caldria revertir per evitar les conseqüències negatives per als usuaris i els pro-
fessionals, com és l’exemple que aquest estiu, per poder donar servei a la nit, els pocs 
facultatius que queden al CAP han hagut de fer jornades de 22 hores vàries vegades a 
la setmana per poder donar servei les 24 h, o també recordem que des de fa anys falten 
dos metges al CAP i els pacients corresponents a aquest facultatius que no s’han cobert, 
uns 4000 pacients, els han de repartir amb els facultatius que hi ha actualment, sobresa-
turant-los de feina.

La resolució no va prosperar però sí que ho van fer els problemes, que s’han anat 
agreujant amb el temps i que han provocat recentment col·lapses a les urgències de 
l’hospital de Blanes degut a la manca de llits d’hospitalització i l’augment d’assistències 
que el servei d’urgències ha hagut d’absorbir, fins el punt que els pacients intervinguts 
quirúrgicament per lesions traumatològiques un cop operats tornen a baixar a urgències 
en una llitera compartint box per manca de llits a hospitalització, amb el risc d’infecció 
inter-hospitalària que això comporta.

És per aquesta raó que la proposta que es va fer en el seu moment per resoldre 
aquests problemes té més urgència que mai, així que, 

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la se-
güent: 
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Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Recuperar i mantenir la prestació dels serveis de guàrdia de Cirurgia i Traumato-

logia de l’Hospital Comarcal de Blanes.
2. Recuperar el servei de Ginecologia i Obstetrícia que es va eliminar al 2011.
3. Recuperar el servei en horari nocturn dels CAP de Blanes, Lloret de Mar i Tossa 

de Mar amb el degut augment de personal.
4. Recuperar les 20 habitacions destinades a patologia aguda de medicina interna 

per poder drenar els servei d’urgències de Blanes i que torni a funcionar amb normalitat 
i deixi de tenir els boxs doblats.

Palau del Parlament, 29 de gener de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2015, sobre Aigües Ter 
Llobregat, corresponent al 2010 i al 2011
256-00058/10

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, els 
ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Parlament: 
10 dies hàbils (del 05.02.2016 al 19.02.2016).
Finiment del termini: 22.02.2016; 09:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 15/2015, sobre l’Institut 
Català de les Dones, corresponent al 2012
256-00059/10

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, els 
ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Parlament: 
10 dies hàbils (del 05.02.2016 al 19.02.2016).
Finiment del termini: 22.02.2016; 09:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci 
del Palau de la Música Catalana, corresponent al període 2010-2013
256-00060/10

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.



BOPC 49
4 de febrer de 2016

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 30

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, els 
ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Parlament: 
10 dies hàbils (del 05.02.2016 al 19.02.2016).
Finiment del termini: 22.02.2016; 09:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 19/2015, sobre les despeses 
de personal dels partits polítics amb representació parlamentària, 
corresponent al 2012
256-00061/10

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, els 
ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Parlament: 
10 dies hàbils (del 05.02.2016 al 19.02.2016).
Finiment del termini: 22.02.2016; 09:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 20/2015, sobre el Programa 
661, relatiu a l’emprenedoria i el foment empresarial, corresponent al 2012
256-00062/10

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, els 
ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Parlament: 
10 dies hàbils (del 05.02.2016 al 19.02.2016).
Finiment del termini: 22.02.2016; 09:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut 
Català de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, 
corresponent als exercicis 2012 i 2013
256-00001/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, els 
ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Parlament: 
10 dies hàbils (del 05.02.2016 al 19.02.2016).
Finiment del termini: 22.02.2016; 09:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2015, sobre la Fundació 
per a l’Escola Superior de Música de Catalunya corresponent al 2013
256-00002/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, els 
ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Parlament: 
10 dies hàbils (del 05.02.2016 al 19.02.2016).
Finiment del termini: 22.02.2016; 09:30 h.

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 
2013
257-00001/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 17/2015, sobre la Universitat 
Autònoma de Barcelona, corresponent al període 2010-2012
258-00038/10

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 05.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 18/2015, sobre el control 
intern en municipis de més de 100.000 habitants
258-00039/10

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 05.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 24/2015, sobre el Compte 
general de l’Ajuntament de Balaguer, corresponent al 2012
258-00001/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 05.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2015, sobre la 
contractació administrativa de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
corresponent al 2013
258-00002/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Sindicatura de Comptes.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 05.02.2016 al 26.02.2016).
Finiment del termini: 29.02.2016; 09:30 h.

3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre un document de 
viatge europeu per al retorn dels nacionals de tercers països en situació 
irregular
295-00022/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 28.01.2016

Reg. 4509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 02.02.2016

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
sobre un documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de 
terceros países en situación irregular [COM(2015) 668 final] [COM(2015) 668 
final Anexo] [2015/0306 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados y 
el Senado se han constituido el día 13 de enero de 2016. Por tanto, los documentos que 
su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión Mixta que se 
constituirá en las próximas semanas.
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Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es

Estrasburgo, 15.12.2015 COM(2015) 668 final 2015/0306 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un 
documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular 

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
En la Agenda Europea de Migración1, la Comisión presentó una serie de medidas e 

iniciativas dirigidas a aportar soluciones estructurales para una mejor gestión de la mi-
gración en todos sus aspectos. El retorno efectivo de los nacionales de terceros países 
que no cumplen o han dejado de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residen-
cia en un Estado miembro de la Unión es una parte esencial de un planteamiento gene-
ral para garantizar el buen funcionamiento de las políticas de migración de la UE y para 
mantener la confianza pública en el sistema de migración de la Unión.

El aumento de la tasa de retorno de los migrantes irregulares libera capacidad de 
acogida para aquellos que realmente necesitan protección, tal como subrayan los es-
fuerzos renovados de la UE para proteger a las personas que lo necesitan, en particular 
a través de la reubicación y el reasentamiento. Una política de retorno eficaz y creíble va 
acompañada de una política de migración más abierta.

Sin embargo, el sistema de la UE para el retorno de los migrantes irregulares no es 
suficientemente eficaz. Por ejemplo, en 2014 se ejecutó menos del 40 % del total de las 
decisiones de retorno adoptadas por los Estados miembros. El 9 de septiembre de 2015, 
la Comisión presentó un Plan de Acción de la UE en materia de retorno2 para abordar 
las causas profundas, que incluye formas de aumentar la aceptación del documento de 
viaje normalizado para la expulsión de nacionales de terceros países.

La falta de documentos de viaje válidos expedidos por el país de destino del repa-
triado es uno de los principales obstáculos para el éxito del retorno. En la actualidad, 
los Estados miembros pueden expedir un documento alternativo3 para los nacionales de 
terceros países en situación irregular que no posean un documento de viaje válido. La 
Recomendación del Consejo de 30 de noviembre de 1994 establece un documento de 
viaje normalizado para la expulsión de nacionales de terceros países4; no obstante, su 
reconocimiento por parte de terceros países es bajo debido a las insuficientes medidas y 
normas de seguridad.

La necesidad de abordar esta cuestión también se puso de relieve en las conclusiones 
del Consejo de 8 de octubre de 2015, en que los Estados miembros se comprometieron 
a utilizar más regularmente el documento de viaje normalizado en las operaciones de 
retorno. Las conclusiones del Consejo Europeo de 15 de octubre de 2015 hicieron hin-
capié asimismo en esta necesidad.

El objetivo de la presente propuesta es establecer un documento de viaje europeo 
específico para el retorno de los nacionales de terceros países sujetos a una decisión de 
retorno, que establezca un formato uniforme y características técnicas y de seguridad 
reforzadas para garantizar una aceptación más amplia por parte de los terceros países y 
un mayor uso de este documento a efectos de readmisión. Su utilización deberá promo-
verse en los acuerdos de readmisión bilaterales y de la UE u otros acuerdos.

1. COM(2015) 240 final.
2. COM(2015) 453 final.
3. DO C 274 de 19.9.1996, p. 18.
4. Cabe señalar que el término salvoconducto se utiliza comúnmente para referirse a este documento de viaje alternati-
vo a efectos de retorno; sin embargo, se aconseja no utilizar el término en este contexto porque puede confundirse con 
los salvoconductos expedidos por la Unión Europea sobre la base del Reglamento (UE) nº 1417/2013 del Consejo, de 
17 de diciembre de 2013, por el que se establece la forma de los salvoconductos expedidos por la Unión Europea (DO 
L 353 de 28.12.2013, p. 26).
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Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión
Esta propuesta sigue al anuncio del Plan de Acción de la UE en materia de retorno 

a fin de explorar formas de aumentar el reconocimiento del salvoconducto de la UE por 
los terceros países. El documento de viaje europeo para el retorno deberá contribuir a 
alcanzar los objetivos fijados en la Agenda de Migración para mejorar la eficacia del 
sistema de la UE para el retorno de los migrantes irregulares, especialmente de los que 
no disponen de documentos de viaje válidos, y para aumentar la tasa de retorno, garan-
tizando que los terceros países cumplan con su obligación internacional de readmitir a 
sus propios nacionales residentes ilegalmente en Europa.

La propuesta de documento de viaje europeo para el retorno cumple y desarrolla las 
disposiciones de la Directiva sobre el retorno, que establece los procedimientos y nor-
mas comunes para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular5.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
El artículo 79, apartado 2, letra c), del TFUE faculta al Parlamento Europeo y el 

Consejo, actuando de conformidad con el procedimiento legislativo ordinario, para 
adoptar medidas en los ámbitos de la inmigración y residencia ilegales, incluidas la ex-
pulsión y la repatriación de residentes en situación ilegal. Por tanto, este artículo es la 
base jurídica adecuada para el establecimiento de un documento de viaje europeo para 
el retorno.

Geometría variable
En lo que respecta a la geometría variable, la presente propuesta sigue un régimen 

comparable al de la Directiva sobre el retorno.
De conformidad con el artículo 4 del Protocolo nº 22 sobre la posición de Dinamar-

ca anejo a los Tratados, Dinamarca decidirá, dentro de un período de seis meses a partir 
de que el Consejo haya tomado una decisión sobre el presente Reglamento, si incorpora 
esta propuesta, que se basa en el acervo de Schengen, en su legislación nacional.

En lo que respecta al Reino Unido e Irlanda, la Directiva sobre el retorno tiene un 
carácter híbrido, tal como se refleja en los considerandos (26) y (27). De ello se dedu-
ce que tanto el Protocolo nº 19 sobre el acervo de Schengen integrado en el marco de 
la Unión Europea, anejo a los Tratados, como el Protocolo nº 21 sobre la posición del 
Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de libertad, seguridad y justicia anejo a 
los Tratados, son aplicables a la presente propuesta. Con arreglo a este último, el Reino 
Unido e Irlanda no participan en la adopción del presente Reglamento y no están vincu-
lados por el mismo ni sujetos a su aplicación; sin embargo, podrán notificar al Consejo 
su deseo de participar en este instrumento.

Sobre la base de los respectivos acuerdos de asociación de estos países a la ejecu-
ción, aplicación y desarrollo del acervo de Schengen, Islandia, Noruega, Suiza y Liech-
tenstein estarán vinculados por el Reglamento propuesto.

Subsidiariedad
El objetivo de esta propuesta, establecer un documento de viaje europeo para el re-

torno de los nacionales de terceros países con elementos de seguridad reforzados a fin 
de mejorar el reconocimiento de este documento por los terceros países, no puede ser 
alcanzado de manera suficiente por los Estados miembros por sí solos. Esto se debe a 
que la coexistencia de diferentes documentos de viaje nacionales de retorno, que utili-
zan diferentes formatos, normas y medidas de seguridad, obstaculizaría el reconocimi-
ento de tales documentos de viaje en los acuerdos de readmisión de la UE con terceros 
países, y podría repercutir negativamente en el retorno y readmisión efectivos de naci-
onales de terceros países que residan ilegalmente. El objetivo de la presente propuesta, 
por tanto, puede ser alcanzado mejor por la Unión Europea.

Proporcionalidad
Dado que la propuesta de Reglamento armoniza el formato y las características téc-

nicas de un documento de viaje europeo para el retorno y no enmienda ni modifica las 

5. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y proce-
dimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular 
(DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).
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normas comunes ni las normas establecidas por la Directiva sobre el retorno, de confor-
midad con el principio de proporcionalidad enunciado en el artículo 5 del Tratado de la 
Unión Europea, no va más allá de lo necesario para alcanzar su objetivo.

Además, dado que ya se han establecido medidas de seguridad pertinentes y fiables 
para el modelo uniforme de impreso para la colocación del visado expedido por los Estados 
miembros a titulares de un documento de viaje no reconocido por el Estado miembro que 
expide el impreso6, dichas medidas7 son utilizadas para el documento de viaje europeo para 
el retorno. Con ello se evita aumentar los costes adicionales para los Estados miembros.

Elección del instrumento
Con el fin de establecer medidas uniformes y armonizadas, garantizar la claridad de 

los conceptos y la aplicabilidad directa del documento de viaje europeo para el retorno, 
es conveniente adoptar el presente acto en forma de Reglamento. En caso necesario, la 
Comisión deberá estar facultada para adoptar las adaptaciones técnicas necesarias al 
formato del documento de viaje europeo por medio de actos delegados.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente
Debido a su carácter no vinculante, la Recomendación del Consejo de 30 de novi-

embre de 1994, relativa a la adopción de un documento de viaje normalizado para la 
expulsión de nacionales de terceros países, no fue objeto de evaluación. Sin embargo, 
debates periódicos con representantes tanto de los Estados miembros como de terceros 
países muestran que el instrumento existente es inadecuado para garantizar las normas 
de seguridad necesarias para llevar a cabo el retorno y la readmisión de los nacionales 
de terceros países en situación irregular.

Durante los debates periódicos con los expertos de los Estados miembros no han 
surgido problemas en relación con las normas de seguridad aplicables al modelo unifor-
me de impreso para la colocación del visado expedido por los Estados miembros a titu-
lares de un documento de viaje no reconocido por el Estado miembro que expide el im-
preso. Por tanto, es adecuado utilizar las mismas normas de seguridad en el documento 
europeo de viaje para el retorno.

Consulta a las partes interesadas
Se consultó a los expertos de los Estados miembros en el contexto de las reuniones 

y diálogos sobre retorno y readmisión. También se les consultó mediante una consulta 
ad hoc de la Red Europea de Migración (REM) iniciada el 14 de octubre de 20118, que 
concluyó que el documento de viaje normalizado para la expulsión de nacionales de ter-
ceros países rara vez es aceptado por las autoridades de terceros países, también debido 
a sus bajos niveles de seguridad.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
La propuesta se basa en las opiniones expresadas por los expertos nacionales de los 

Estados miembros, que han sido consultados durante las reuniones y diálogos sobre re-
torno y readmisión, así como a través de las consultas de la REM, como se ha explicado 
anteriormente.

Evaluación de impacto
Debido a la urgencia de la acción necesaria para mejorar la ejecución del retorno y 

aumentar la tasa de readmisión, en particular de los nacionales de terceros países en si-
tuación irregular que no dispongan de un documento de viaje válido, no se ha efectuado 
ninguna evaluación de impacto.

6. Reglamento (CE) nº 333/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, sobre un modelo uniforme de impreso para la 
colocación del visado expedido por los Estados miembros a titulares de un documento de viaje no reconocido por el 
Estado miembro que expide el impreso (DO L 53 de 23.2.2002, p. 4).
7. Decisión C(2010)319 de la Comisión, de 27 de enero de 2010, que sustituye a la Decisión C(1996)352 de la Comisión, 
de 7 de febrero de 1996, por la que se establecen nuevas especificaciones técnicas para el modelo uniforme de visado 
[versión consolidada de la Decisión C(1996) 352 y las Decisiones C(2000) 4332, de 28 de diciembre de 2000, C(2002) 
2002 de 3 de junio de 2002 y C(2009) 3769 de 20 de mayo de 2009 que la modifican] (anexo de la presente Decisión 
clasificado EU SECRET).
8. Los resultados de esta consulta ad hoc están disponibles en la siguiente dirección: http://ec.europa.eu/dgs/home-af-
fairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-queries/return/254_emn_ad-hoc_query_
eu_laissez-passer_24august2010_wider_dissemination_en.pdf.

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-queries/return/254_emn_ad-hoc_query_eu_laissez-passer_24august2010_wider_dissemination_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-queries/return/254_emn_ad-hoc_query_eu_laissez-passer_24august2010_wider_dissemination_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/ad-hoc-queries/return/254_emn_ad-hoc_query_eu_laissez-passer_24august2010_wider_dissemination_en.pdf
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Adecuación y simplificación de la reglamentación
El documento de viaje europeo para el retorno deberá reducir la carga administra-

tiva y burocrática de las administraciones de los Estados miembros y terceros países, 
incluyendo los servicios consulares, y deberá contribuir a reducir la duración de los pro-
cedimientos administrativos necesarios para garantizar el retorno y la readmisión de 
los nacionales de terceros países en situación irregular.

Por otra parte, al aplicar al documento de viaje europeo para el retorno las medidas 
de seguridad reforzadas ya aplicables al modelo uniforme de impreso para la coloca-
ción del visado expedido por los Estados miembros a titulares de un documento de viaje 
no reconocido por el Estado miembro que expide el impreso, no se generarían cargas 
administrativas y financieras adicionales para los Estados miembros.

Derechos fundamentales
La presente propuesta respeta los derechos fundamentales y observa los principios 

reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en parti-
cular la protección en caso de devolución, expulsión o extradición previsto en el artículo 
19 de la Carta.

La presente propuesta se limita a definir el formato y las características técnicas del 
documento de viaje para el retorno de los nacionales de terceros países en situación ir-
regular, por lo que no tiene consecuencias significativas sobre los derechos fundamen-
tales de los nacionales de terceros países.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta no tiene repercusiones en el presupuesto de la UE.
Como el documento de viaje europeo para el retorno que se propone se concibe para 

un único uso, y dado que sigue las características técnicas y de seguridad ya acordadas 
en relación con el modelo uniforme de impreso para la colocación del visado expedi-
do por los Estados miembros a titulares de un documento de viaje no reconocido por el 
Estado miembro, los costes adicionales para los Estados miembros de la producción y 
expedición del documento son insignificantes en comparación con la situación actual.

5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
La utilidad y la eficacia del documento de viaje europeo debe evaluarse en el con-

texto de la evaluación de los acuerdos de readmisión de la UE con terceros países.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
El objetivo de la propuesta es la armonización del formato y las características téc-

nicas del documento de viaje europeo para el retorno de nacionales de terceros países 
en situación irregular a fin de garantizar las normas técnicas y de seguridad más eleva-
das, en particular en lo que se refiere a la protección contra la imitación y la falsifica-
ción. Ello facilitaría el reconocimiento de este documento por terceros países a efectos 
del retorno y la readmisión, en particular en el contexto de los acuerdos de readmisión u 
otros convenios con terceros países, así como en el contexto de la cooperación con ter-
ceros países en materia de retorno no cubierta por un acuerdo formal.

El documento de viaje europeo para el retorno contribuiría a aumentar la flexibi-
lidad de las autoridades de terceros países y a reducir la carga administrativa de las 
autoridades consulares competentes. De este modo, los costes del documento de viaje 
europeo para el retorno se limitarían al mínimo. Al acelerar los procedimientos admi-
nistrativos de retorno, se contribuiría a reducir el periodo durante el que los retornados 
a la espera de repatriación están detenidos.

Los Estados miembros podrían considerar la expedición de un documento de viaje 
europeo para el retorno cuando un documento que no es válido o que ya no es válido 
para viajar, o un certificado, o una copia de estos documentos, demuestre la naciona-
lidad de los residentes ilegales nacionales de terceros países sujetos a una decisión de 
retorno (por ejemplo, pasaporte, documento de identidad, salvoconducto de tercer país 
caducados; tarjeta de identidad militar o marítima, permiso de conducir; certificado 
del registro civil de nacionalidad, nacimiento, matrimonio o de otro tipo; información 
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sobre identidad del Sistema de Información de Visados). Por otra parte, los Estados mi-
embros podrían considerar expedir el documento de viaje europeo en el caso en que un 
nacional de un tercer país, cuya nacionalidad haya sido confirmada por las autoridades 
competentes de un tercer país, no haya recibido un documento de viaje válido en un pla-
zo razonable.

Artículo 1: determina el objeto de la propuesta, de establecer el formato y las carac-
terísticas técnicas del documento de viaje para el retorno.

Artículo 2: define los términos fundamentales.
Artículo 3: establece el formato, el contenido, la lengua y la validez del documento 

de viaje europeo para el retorno, y faculta a la Comisión para modificar el formato por 
medio de actos delegados.

Artículo 4: define las características técnicas y de seguridad del documento de viaje 
europeo para el retorno, que son las contempladas en el artículo 2 del Reglamento (CE) 
nº 333/2002 del Consejo y no son públicas por motivos de seguridad.

Artículo 5: fija las normas relativas a las tasas por la expedición del documento de 
viaje europeo para el retorno, que será gratuito para los nacionales de terceros países.

Artículo 6: establece las normas para el ejercicio de los poderes delegados por la 
Comisión, en consonancia con el artículo 290 del TFUE.

Artículo 7: establece que la actual Recomendación del Consejo sobre un documento 
de viaje normalizado para la expulsión de nacionales de terceros países queda derogada 
y sustituida.

Artículo 8: establece las normas para la entrada en vigor y el ámbito geográfico de 
aplicación del Reglamento.

2015/0306 (cod)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre un 
documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros 
países en situación irregular
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 79, 

apartado 2, letra c),
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El retorno de aquellos nacionales de terceros países que no cumplen o han dejado 

de cumplir las condiciones de entrada, estancia o residencia en los Estados miembros, 
en el pleno respeto de los derechos fundamentales, en particular el principio de no de-
volución, y de conformidad con las disposiciones de la Directiva 2008/115/CE9, es una 
parte esencial de los esfuerzos generales para garantizar la credibilidad y el buen fun-
cionamiento de la política de migración de la Unión y reducir y prevenir la migración 
irregular.

(2) Las autoridades nacionales de los Estados miembros tienen dificultades para el 
retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular que no poseen docu-
mentos de viaje válidos.

(3) La mejora de la cooperación en materia de retorno y readmisión con los princi-
pales países de origen y tránsito de los nacionales de terceros países en situación irregu-
lar es esencial para aumentar las tasas de retorno, que no son satisfactorias.

(4) El actual documento de viaje normalizado para la expulsión de nacionales de 
terceros países, establecido por la Recomendación del Consejo de 30 de noviembre de 
199410, no es ampliamente aceptado por las autoridades de terceros países, entre otras 
razones por sus insuficientes normas de seguridad.

(5) Es necesario, por tanto, promover la aceptación, por parte de los terceros países, de 
un salvoconducto europeo mejorado como documento de referencia a efectos de retorno.

9. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y proce-
dimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular 
(DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).
10. Recomendación del Consejo de 30 de noviembre de 1994 relativa a la adopción de un documento de viaje norma-
lizado para la expulsión de nacionales de terceros países (DO C 274 de 19.6.1996, p. 18).
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(6) Debe establecerse un documento de viaje europeo más seguro para el retorno 
de los nacionales de terceros países, a fin de facilitar el retorno y la readmisión de los 
nacionales de terceros países en situación irregular. Sus medidas de seguridad reforza-
das deberán facilitar su reconocimiento por parte de los terceros países. Tal documento 
deberá contribuir a llevar a cabo los retornos en el contexto de los acuerdos de readmi-
sión u otros convenios con terceros países, así como en el contexto de la cooperación 
con terceros países en materia de retorno no cubierta por un acuerdo formal.

(7) Los acuerdos de readmisión celebrados por la Unión con terceros países deberán 
prever el reconocimiento del documento de viaje europeo para el retorno. Los Estados 
miembros deberán incluir el reconocimiento del documento de viaje europeo para el 
retorno en los acuerdos bilaterales y otros convenios, así como en el contexto de la co-
operación con terceros países en materia de retorno no cubierta por un acuerdo formal.

(8) El documento de viaje europeo para el retorno deberá contribuir a reducir la 
carga administrativa y burocrática de las administraciones de los Estados miembros y 
terceros países, incluyendo los servicios consulares, y deberá contribuir a reducir la du-
ración de los procedimientos administrativos necesarios para garantizar el retorno y la 
readmisión de los nacionales de terceros países en situación irregular.

(9) El presente Reglamento debe armonizar únicamente el formato y las característi-
cas técnicas de un documento de viaje europeo para el retorno, y no las normas sobre la 
expedición de dicho documento.

(10) Las circunstancias en las que los Estados miembros deben considerar la expe-
dición de un documento de viaje europeo para el retorno incluyen los casos en que un 
documento que no es válido o ya no es válido para viajar, un certificado del registro ci-
vil, otro documento oficial, o una copia de los mismos, demuestra la nacionalidad del 
residente ilegal nacional de un tercer país sujeto a una decisión de retorno. Son ejemplos 
de tales documentos un pasaporte, documento de identidad o salvoconducto de tercer 
país caducados; tarjeta de identidad militar o marítima, permiso de conducir; certifica-
do del registro civil de nacionalidad, nacimiento, matrimonio o de otro tipo; o extracto 
del Sistema de Información de Visados. Asimismo, los Estados miembros podrán con-
siderar la expedición del documento de viaje europeo en el caso en que un nacional de 
un tercer país, cuya nacionalidad haya sido confirmada por las autoridades competentes 
de un tercer país, no haya recibido un documento de viaje válido en un plazo razonable.

(11) El contenido y las características técnicas del documento de viaje europeo para 
el retorno deben armonizarse para garantizar unas normas técnicas y de seguridad exi-
gentes, en particular en lo que se refiere a la protección contra la imitación y la fal-
sificación. El documento deberá tener características de seguridad armonizadas reco-
nocibles. Ya existen normas técnicas y de seguridad exigentes, fijadas con arreglo al 
artículo 2 del Reglamento (CE) nº 333/2002 del Consejo11, que por tanto deben aplicar-
se al documento de viaje europeo para el retorno.

(12) A fin de modificar o complementar determinados elementos no esenciales del 
modelo de documento de viaje europeo para el retorno, debe delegarse en la Comisión 
la facultad de adoptar actos de conformidad con el artículo 290 del Tratado de Funci-
onamiento de la Unión Europea. Reviste especial importancia que la Comisión lleve a 
cabo las consultas oportunas durante la fase preparatoria, en particular con expertos.

(13) Al preparar y elaborar actos delegados, la Comisión debe garantizar que los do-
cumentos pertinentes se transmitan al Parlamento Europeo y al Consejo de manera si-
multánea, oportuna y adecuada.

(14) En relación con el tratamiento de datos personales en el marco del presente Re-
glamento, las autoridades competentes ejercerán las funciones con las que den cumpli-
miento al presente Reglamento de conformidad con las disposiciones legislativas, re-
glamentarias o administrativas nacionales de transposición de la Directiva 95/46/CE12.

(15) De conformidad con los artículos 1 y 2 del Protocolo nº 22 sobre la posición de 
Dinamarca, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcionamiento de la 

11. Reglamento (CE) nº 333/2002 del Consejo, de 18 de febrero de 2002, sobre un modelo uniforme de impreso para 
la colocación del visado expedido por los Estados miembros a titulares de un documento de viaje no reconocido por el 
Estado miembro que expide el impreso (DO L 53 de 23.2.2002, p. 4).
12. Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO L 281 
de 23.11.1995, p. 31).
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Unión Europea, Dinamarca no participa en la adopción del presente Reglamento y no 
está vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación. Dado que el presente Reglamento 
se basa, en la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cum-
plan o que hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo13, en el acervo de 
Schengen, Dinamarca, de conformidad con el artículo 4 de dicho Protocolo, decidirá, 
en un plazo de seis meses a partir de que el Consejo haya tomado una decisión sobre el 
presente Reglamento, si lo incorpora a su legislación nacional.

(16) En la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cum-
plan o hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el Re-
glamento (CE) nº 562/2006, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las dis-
posiciones del acervo de Schengen en que el Reino Unido no participa, de conformidad 
con la Decisión 2000/365/CE del Consejo14; el Reino Unido no participa, en consecuen-
cia, en la aprobación del presente Reglamento ni está, por lo tanto, vinculado por éste ni 
sujeto a su aplicación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 1 y 2 del Proto-
colo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio de liber-
tad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de Funcio-
namiento de la Unión Europea, y sin perjuicio de los artículos 3 y 4 de dicho Protocolo, 
el Reino Unido no participa en la adopción del presente Reglamento y no queda vincu-
lado por el mismo ni sujeto a su aplicación.

(17) En la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cum-
plan o que hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el 
Reglamento (CE) nº 562/2006, el presente Reglamento constituye un desarrollo de las 
disposiciones del acervo de Schengen en que Irlanda no participa, de conformidad con 
la Decisión 2002/192/CE del Consejo15; Irlanda no participa, en consecuencia, en la 
aprobación del presente Reglamento ni está, por lo tanto, vinculada por éste ni sujeta 
a su aplicación. De conformidad con los artículos 1 y 2, y el artículo 4 bis, apartado 1, 
del Protocolo nº 21 sobre la posición del Reino Unido y de Irlanda respecto del espacio 
de libertad, seguridad y justicia, anejo al Tratado de la Unión Europea y al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, y sin perjuicio de los artículos 3 y 4 del citado 
Protocolo, Irlanda no participa en la adopción de la presente Reglamento y no queda 
vinculada por el mismo ni sujeta a su aplicación.

(18) Por lo que se refiere a Islandia y Noruega, el presente Reglamento constituye, 
en la medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplan o que 
hayan dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el Reglamen-
to (CE) nº 562/2006, un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el 
sentido del Acuerdo celebrado por el Consejo de la Unión Europea con la República de 
Islandia y el Reino de Noruega sobre la asociación de estos dos Estados a la ejecución, 
aplicación y desarrollo del acervo de Schengen16, que entra en el ámbito mencionado en 
el artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE del Consejo17.

(19) Por lo que respecta a Suiza, el presente Reglamento constituye, en la medida en 
que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplan o hayan dejado de cum-
plir las condiciones de entrada de conformidad con el Reglamento (CE) nº 562/2006, un 
desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen en el sentido del Acuerdo entre 
la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Confederación Suiza sobre la asociación 
de la Confederación Suiza a la ejecución, aplicación y desarrollo del acervo de Schen-
gen18, que entra en el ámbito mencionado en el artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE,  
leído en relación con el artículo 3 de la Decisión 2008/146/CE del Consejo19.

(20) Por lo que se refiere a Liechtenstein, el presente Reglamento constituye, en la 
medida en que se aplica a los nacionales de terceros países que no cumplan o hayan 

13. Reglamento (CE) nº 562/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, por el que se es-
tablece un Código comunitario de normas para el cruce de personas por las fronteras (Código de fronteras Schengen) 
(DO L 105 de 13.4.2006, p. 1).
14. Decisión 2000/365/CE del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre la solicitud del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte de participar en algunas de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 131 de 1.6.2000, p. 43).
15. Decisión 2002/192/CE del Consejo, de 28 de febrero de 2002, sobre la solicitud de Irlanda de participar en algunas 
de las disposiciones del acervo de Schengen (DO L 64 de 7.3.2002, p. 20).
16. DO L 176 de 10.7.1999, p. 36.
17. DO L 176 de 10.7.1999, p. 31.
18. DO L 53 de 27.2.2008, p. 52.
19. DO L 53 de 27.2.2008, p. 1.
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dejado de cumplir las condiciones de entrada de conformidad con el Reglamento (CE) 
nº 562/2006, un desarrollo de las disposiciones del acervo de Schengen, conforme a lo 
establecido en el Protocolo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea, la Confe-
deración Suiza y el Principado de Liechtenstein sobre la adhesión del Principado de 
Liechtenstein al Acuerdo entre la Unión Europea, la Comunidad Europea y la Con-
federación Suiza sobre la asociación de la Confederación Suiza a la ejecución, aplica-
ción y desarrollo del acervo de Schengen20, que están incluidas en el ámbito descrito en 
el artículo 1 de la Decisión 1999/437/CE, en relación con el artículo 3 de la Decisión 
2011/350/UE del Consejo21.

(21) Dado que el objetivo del presente Reglamento no puede ser alcanzado de ma-
nera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a la dimensión de la acción, 
puede lograrse mejor a nivel de la Unión, la Unión puede adoptar medidas, de acuerdo 
con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del Tratado de la Unión 
Europea. De conformidad con el principio de proporcionalidad enunciado en dicho ar-
tículo, el presente Reglamento no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

(22) Con el fin de establecer condiciones uniformes y garantizar la claridad de los 
conceptos, es conveniente adoptar el presente acto en forma de Reglamento.

(23) El presente Reglamento respeta los derechos fundamentales y observa los prin-
cipios reconocidos por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
en particular la protección en caso de devolución, expulsión o extradición previsto en el 
artículo 19 de la Carta.

(24) El presente Reglamento debe derogar y reemplazar la Recomendación del Con-
sejo de 30 de noviembre de 1994,

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1. Objeto
El presente Reglamento establece el formato y las especificaciones técnicas de un 

documento de viaje europeo para el retorno de los nacionales de terceros países.

Artículo 2. Definiciones
A efectos del presente Reglamento, se aplicarán las definiciones siguientes: 
1) «nacional de un tercer país»: los nacionales de terceros países según lo definido 

en el artículo 3, punto 1, de la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo22; 

2) «retorno»: el retorno según lo definido en el artículo 3, punto 3, de la Directiva 
2008/115/CE; 

3) «decisión de retorno»: una decisión de retorno según lo definido en el artículo 3, 
punto 4, de la Directiva 2008/115/CE.

Artículo 3. Documento de viaje europeo para el retorno
1. El formato del documento de viaje europeo para el retorno se ajustará al modelo 

que figura en el anexo. Contendrá la siguiente información sobre el nacional de un ter-
cer país: 

a) nombre y apellidos, fecha de nacimiento, sexo, nacionalidad, marcas distintivas 
y, cuando se conozca, su dirección en el tercer país de retorno del nacional de un tercer 
país; 

b) una fotografía; 
c) autoridad expedidora, fecha de expedición y período de validez.
2. El documento de viaje europeo para el retorno se redactará en la lengua o lenguas 

oficiales del Estado miembro que adopte la decisión de retorno y, en su caso, se tradu-
cirá al inglés y al francés.

3. El documento será válido para un solo viaje al tercer país de retorno.
4. En su caso, los documentos adicionales necesarios para el retorno de los naciona-

les de terceros países podrán adjuntarse al documento de viaje europeo para el retorno.
5. La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados de conformidad con el 

artículo 6 a fin de modificar el formato del documento de viaje para el retorno.

20. DO L 160 de 18.6.2011, p. 21.
21. DO L 160 de 18.6.2011, p. 19.
22. Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008, relativa a normas y pro-
cedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irre-
gular (DO L 348 de 24.12.2008, p. 98).
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Artículo 4. Características técnicas
1. Las características de seguridad y especificaciones técnicas del documento de 

viaje europeo para el retorno serán las fijadas en aplicación del artículo 2 del Reglamen-
to (CE) nº 333/2002 del Consejo.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión y a los demás Estados miem-
bros el modelo del documento de viaje europeo para el retorno elaborado de conformi-
dad con el presente Reglamento.

Artículo 5. Tasas de expedición
El documento de viaje europeo para el retorno se expedirá gratuitamente para el na-

cional del tercer país.

Artículo 6. Ejercicio de la delegación
1. Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condici-

ones establecidas en el presente artículo.
2. A partir del [ fecha de entrada en vigor], se otorgan a la Comisión poderes para 

adoptar los actos delegados a que se refiere el artículo 3, apartado 5, por un período de 
tiempo indeterminado.

3. La delegación de poderes mencionada en el artículo 3, apartado 5, podrá ser revo-
cada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La Decisión 
de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. 
La Decisión surtirá efecto al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Unión Europea o en una fecha posterior indicada en la misma. No afectará a la validez 
de los actos delegados que ya estén en vigor.

4. Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado, lo notificará simultánea-
mente al Parlamento Europeo y al Consejo.

5. Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 3, apartado 5, entrarán en 
vigor únicamente si, en un plazo de dos meses desde su notificación al Parlamento Eu-
ropeo y al Consejo, ni el Parlamento Europeo ni el Consejo formulan objeciones o si, 
antes del vencimiento de dicho plazo, tanto el uno como el otro informan a la Comisión 
de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento 
Europeo o del Consejo.

Artículo 7. Derogación y sustitución de la Recomendación del Consejo 30 de 
noviembre de 1994
La Recomendación del Consejo, de 30 de noviembre de 1994, relativa a la adopción 

de un documento de viaje normalizado para la expulsión de los nacionales de terceros 
países, queda derogada y sustituida.

Artículo 8. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor a los [...] días de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-

cable en cada Estado miembro de conformidad con los Tratados.
Hecho en Estrasburgo, el

Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

N. de la r.: La documentació que acompanya aquesta proposta pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2016.

TERMINI DE FORMULACIÓ D’OBSERVACIONS

Termini: 4 dies hàbils (del 05.02.2016 al 10.02.2016).
Finiment del termini: 11.02.2016; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2016.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Situació de compatibilitat o d’incompatibilitat d’un diputat
234-00142/11, 234-00143/11, 234-00144/11

DICTAMEN DE LA COMISSIÓ DE L’ESTATUT DELS DIPUTATS

Al Ple del Parlament
La Comissió de l’Estatut dels Diputats, en la sessió tinguda el 2 de febrer de 2016, ha 

acordat d’establir el dictamen següent: 
Després d’examinar les dades declarades pels diputats Fabian Mohedano Morales, 

Maria Rosell i Medall i Carles Prats i Cot relatives a les activitats professionals, labo-
rals o empresarials que exerceixen i als càrrecs públics que ocupen, en compliment de 
l’article 23.1.b del Reglament, la Comissió, tenint en compte la legislació aplicable en 
matèria d’incompatibilitats dels diputats, d’acord amb l’article 18.2 del Reglament, pro-
posa al Ple la situació de compatibilitat dels diputats Fabian Mohedano Morales, Maria 
Rosell i Medall i Carles Prats i Cot (tram. 234-00142/11, 234-00143/11 i 234-00144/11).

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
El secretari de la Comissió, David Bonvehí i Torras; el president de la Comissió, Jorge 
Soler González

Dies reservats per a les reunions de les comissions
244-00004/11

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 2 de febrer de 2016 ha aprovat el ca-
lendari de dies reservats per a les reunions de les comissions.

Dies reservats per a les reunions de les comissions. XI legislatura

Setmana 1

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

matí tarda matí tarda matí tarda matí tarda matí tarda

CE

Ple Ple

CEPC

CIP

Cemcord

Setmana 2

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

matí tarda matí tarda matí tarda matí tarda matí tarda

CSG CGAPH CAI CS CAECRIT CCMA

CPJ CT CMAS CTR CEC

CASF CI CSC

CEH
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Setmana 3

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

matí tarda matí tarda matí tarda matí tarda matí tarda

CE
Ple Ple

CEPC

CDI

Setmana 4

dilluns dimarts dimecres dijous divendres

matí tarda matí tarda matí tarda matí tarda matí tarda

CEPISA CGAPH CAI CS CAECRIT CEPC

CSV CT CC CTR CEC

CARPA CASF CI CJ

CP

Comissions legislatives
CGAPH: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
CAI: Comissió d’Afers Institucionals
CEH: Comissió d’Economia i Hisenda
CAECRIT: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals  i Trans-
parència
CE: Comissió d’Ensenyament
CS: Comissió de Salut
CI: Comissió d’Interior
CT: Comissió de Territori
CC: Comissió de Cultura
CJ: Comissió de Justícia
CTR: Comissió de Treball
CASF: Comissió d’Afers Socials i Famílies
CEC: Comissió d’Empresa i Coneixement
CARPA: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
CMAS: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
CR: Comissió de Reglament (quan es convoqui)
Comissions creades pel Reglament
CED: Comissió de l’Estatut dels Diputats (quan es convoqui)
CP: Comissió de Peticions
CMSR: Comissió de Matèries Secretes o Reservades (quan es convoqui)
Comissions creades per llei
CSG: Comissió del Síndic de Greuges
CSC: Comissió de la Sindicatura de Comptes
CCMA: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals
Comissions de seguiment
CIP: Comissió d’Igualtat de les Persones
CPJ: Comissió de Polítiques de Joventut
CDI: Comissió de la Infància
CSV: Comissió de Seguretat Viària
Comissions d’estudi
Cemcord: Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Re-
generació Democràtica
CEPC: Comissió d’Estudi del Procés Constituent
CEPISA: Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció 

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb la 
consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació sobre la situació 
de la secció de crèdit de la Cooperativa Agrícola de Cambrils
354-00007/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 4249).
Coneixement: Mesa del Parlament, 02.02.2016.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Treball amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre els objectius i les actuacions del 
Departament
355-00015/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies (reg. 4540).
Comissió competent: Comissió de Territori.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 01.02.2016.

Sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre els objectius i les actuacions del 
Departament
355-00016/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de Territori i Sostenibilitat 
(reg. 4574).
Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 01.02.2016.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.15. Qüestions d’inconstitucionalitat

Qüestió d’inconstitucionalitat 6599/2015, plantejada per la Secció Cinquena 
de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya, respecte a l’article 21.3 a) del Decret llei 1/2009, del 22 de 
desembre, d’ordenació dels equipaments comercials
382-00001/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 4279 / Provisió del president del TC del 26.01.2016

Acord: Mesa del Parlament, 02.02.2016.
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