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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 situació de 
l’empresa Inovyn-Solvay
Tram. 250-01688/10

Presentació
Jordi Turull i Negre, del GP CiU, Pere Aragonès 

i Garcia, del GP ERC, Eva Granados Galiano, 

del GP SOC, Josep Vendrell Gardeñes, del GP 

ICV-EUiA, Inés Arrimadas García, del GP C’s

Reg. 121680 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Diputació Permanent, 02.09.2015

A la Mesa de la Diputació Permanent

Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el 
que estableixen els articles 145 i 146 del Reglament del 
Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
per tal que sigui substanciada davant aquest òrgan.

Exposició de motius

Atès que el Ministeri d’Indústria ha exclòs a l’Empre-
sa Inovyn-Solvay del contracte d’energia elèctrica que 
estava en vigor, aquesta exclusió pot suposar el tanca-
ment de la planta industrial, que l’Empresa té a Mar-
torell, fet que implicarà la pèrdua de llocs de treball de 
500 treballadors i treballadores, així com d’uns 2.000 
llocs de treball indirectes.

La causa al·legada pel Ministeri d’Indústria és l’incom-
pliment del contracte d’energia elèctrica per no supe-
rar tres de les proves que es realitzen, periòdicament, 
a escala nacional als grans consumidors d’energia per 
verificar que, en el cas d’una situació de crisi del sis-
tema elèctric, puguin deixar de consumir per tal que 
aquesta energia es pugui destinar a mantenir aquest 
sistema elèctric nacional.

El fet de no superar aquestes tres proves conclou que 
Red Eléctrica de España (REE) proposarà a la Direc-
ció General d’Energia l’exclusió d’Inovyn-Solvay del 
contracte d’energia elèctrica per a l’any 2015 i la im-
possibilitat d’estar present l’any 2016, sense haver do-
nat la possibilitat de rectificació a l’Empresa, ja que si 
s’hagués advertit que aquesta no havia superat la pri-
mera prova i se li hagués donat l’opció del dret de rec-
tificació, aquesta empresa no es trobaria en aquesta si-
tuació. No obstant, no va haver-hi, en cap moment, una 
notificació prèvia de l’administració sobre l’incompli-
ment, sinó que la comunicació formal es va donar amb 
l’inici de l’expedient d’exclusió, que a més a més va ser 

notificat en unes dates que deixaven poc marge d’ac-
tuació (3 d’agost).

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasig-
nats presenten la següent: 

Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva solida-
ritat amb els treballadors i treballadores de l’Empresa 
Inovyn-Solvay i la seva preocupació per la viabilitat 
d’aquesta empresa i els llocs de treball que ocupa a 
Catalunya, atesa la importància de l’activitat industrial 
que aquesta companyia representa per a Catalunya en 
conjunt i, en particular, a Martorell (Baix Llobregat).

2. El Parlament de Catalunya constata que la reforma 
energètica és altament lesiva per a l’activitat de les em-
preses dedicades a les energies renovables i també les 
grans consumidores d’energia en els seus processos en 
la diferència de costos de l’energia en relació a la mitja 
europea i que en particular, ha perjudicat especialment 
l’Empresa Inovyn-Solvay amb seu a Martorell (Baix 
Llobregat).

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

a) Crear una taula de diàleg per a la confecció d’un pla 
de viabilitat industrial futur entre la direcció de l’em-
presa, el comitè d’empresa, les centrals sindicals i les 
administracions amb competències en indústria i tre-
ball amb la finalitat de garantir els llocs de treball.

b) Sol·licitar un informe a Red Eléctrica de Espanya 
amb la finalitat de conèixer els detalls del succeït pel 
que fa a les notificacions sobre els controls i el grau de 
compliment per part de l’Empresa Inovyn-Solvay 
de les Ordres de Reducció de Potència.

c) Instar el Govern de l’Estat a iniciar una reforma del 
sector elèctric que no penalitzi a les energies renova-
bles i porti a una reducció efectiva del cost energètic 
d’Espanya.

Palau del Parlament, 1 de setembre de 2015

Jordi Turull i Negre, GP CiU; Pere Aragonès i Garcia, 
GP ERC; Eva Granados Galiano, GP SOC; Josep Ven-
drell Gardeñes, GP ICV-EUiA; Inés Arrimadas Gar-
cía, GP C’s; diputats

Termini de presentació d’esmenes

Termini: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 07.09.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa de la Diputació Permanent, 02.09.2015.
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4. INFORMACIÓ

4.52. COMPAREIXENCES DEL PRESIDENT 
DE LA GENERALITAT

4.52.05. SOL·LICITUDS DE COMPAREIXENÇA

Sol·licitud de compareixença del president de 
la Generalitat davant la Diputació Permanent 
perquè informi sobre les darreres actuacions 
judicials i policials relacionades amb el pos-
sible finançament irregular de Convergència 
Democràtica de Catalunya i la seva fundació
Tram. 361-00011/10

Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Diputació 
Permanent

Sol·licitud de compareixença: GP SOC i Josep Ven-
drell Gardeñes, del GP ICV-EUiA (reg. 121675).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit, acord de tramitació com a sessió 
informativa i tramesa a la Diputació Permanent: Mesa 
de la Diputació Permanent, 02.09.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Diputació Permanent, en la sessió 5, tinguda el 
02.09.2015, DSPC-D 5.

Sol·licitud de compareixença del president 
de la Generalitat davant la Diputació Perma-
nent perquè informi sobre el presumpte co-
brament indegut de comissions per l’adjudi-
cació d’obra pública durant els governs de 
Convergència Democràtica de Catalunya per 
a finançar aquesta formació política
Tram. 361-00012/10

Sol·licitud, tramitació i tramesa a la Diputació 
Permanent

Sol·licitud de compareixença: GP PPC, GP C’s (reg. 
121676).
Òrgan competent: Diputació Permanent.
Admissió a tràmit, acord de tramitació com a sessió 
informativa i tramesa a la Diputació Permanent: Mesa 
de la Diputació Permanent, 02.09.2015.

Acord sobre la sol·licitud

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat 
per la Diputació Permanent, en la sessió 5, tinguda el 
02.09.2015, DSPC-D 5.

4.52.10. COMPAREIXENCES

Compareixença del president de la Generalitat 
davant de la Diputació Permanent per a donar 
compte de la convocatòria de les eleccions al 
Parlament de Catalunya del 27 de setembre
Tram. 350-00006/10

Anunci

Anunci: President de la Generalitat (reg. 121674).
Coneixement: Mesa de la Diputació Permanent, 
02.09.2015.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 5 de la Diputació Per-
manent, tinguda el 02.09.2015, DSPC-D 5.

Compareixença del president de la Gene-
ralitat davant la Diputació Permanent per a 
informar sobre les darreres actuacions judi-
cials i policials relacionades amb el possible 
finançament irregular de Convergència De-
mocràtica de Catalunya i la seva fundació
Tram. 350-00007/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Diputació Permanent en la sessió 5, tin-
guda el 02.09.2015, DSPC-D 5.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 5 de la Diputació Per-
manent, tinguda el 02.09.2015, DSPC-D 5.

Compareixença del president de la Genera-
litat davant la Diputació Permanent per a in-
formar sobre el presumpte cobrament inde-
gut de comissions per l’adjudicació d’obra 
pública durant els governs de Convergèn-
cia Democràtica de Catalunya per a finançar 
aquesta formació política
Tram. 350-00008/10

Acord de tenir la sessió de compareixença

Adoptat per la Diputació Permanent en la sessió 5, tin-
guda el 02.09.2015, DSPC-D 5.

Substanciació

Compareixença feta en la sessió 5 de la Diputació Per-
manent, tinguda el 02.09.2015, DSPC-D 5.
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