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Proposta de resolució sobre la necessitat d’impulsar el projecte Hard 
Rock Entertainment World
250-01249/12

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat; GP ERC (reg. 64242; 65383).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2020 al 28.05.2020).
Finiment del termini: 29.05.2020; 10:30 h.

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JxCat (reg. 65924).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 29.05.2020 al 02.06.2020).
Finiment del termini: 03.06.2020; 10:30 h.

Proposta de resolució sobre les mesures urgents per a garantir els 
drets dels treballadors de Nissan Motor Ibérica i cercar alternatives 
de viabilitat per a l’empresa
250-01300/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 65452 i 65996 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 26.05.2020

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Martín Pachamé Barrera, Noemí de la Calle 

Sifré, diputats del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen 
els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre les mesures urgents a prendre per garantir els drets dels treballadors i tre-
balladores i buscar alternatives de viabilitat a la situació de l’empresa Nissan Motor 
Ibérica, SA, perquè sigui substanciada davant el Ple del Parlament.

Exposició de motius
El sector de l’automòbil s’enfronta a una sèrie de reptes tecnològics, socials i medi-

ambientals que faran modificar substancialment el seu model actual de negoci. Aquest 
sector en el seu conjunt ja està modificant la seva estratègia productiva cap a un model 
molt més mecanitzat amb la incorporació de la robòtica en tota la cadena de muntatge i 
cap a la producció de l’automòbil elèctric. Per això el Govern de la Generalitat hi hauria 
d’haver fet un esforç per garantir un desenvolupament sostenible en l’àmbit econòmic, 
social i ambiental aplicant principis de sostenibilitat de forma transversal.

El cas de Nissan Motor Ibérica, SA és probablement el primer d’una sèrie de 
canvis estructurals en el sector, al qual la crisi de la Covid 19 pot resultar un cata-
litzador del canvi avançant processos que, en condicions normals, haguessin trigat 
molt més temps a realitzar-se. Encara que aquests canvis probablement són inexora-
bles, ja que responen a dinàmiques pròpies de l’economia global, no és menys cert 
que, donat l’impacte que tenen en les economies locals, regionals i nacionals, les 
administracions haurien de treballar per a impulsar alternatives tecnològiques i pro-
ductives capaces de substituir a aquestes indústries més madures.

Referent a l’ocupació generada per aquesta empresa Nissan Motor Ibérica, SA de 
manera directa o indirecta per aquesta empresa es xifra en al voltant de 23.000 tre-
balladors. La pèrdua d’aquesta font de recursos econòmics i socials per a Catalunya 
i al conjunt d’Espanya és inassolible.

La pèrdua d’aquests llocs de treball tindrà un impacte devastador a l’economia fami-
liar de la majoria d’aquests treballadors i treballadores que depenen d’aquests sous com 
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l’únic ingrés per al manteniment de les famílies i persones a càrrec. Aquesta situació no 
és nova, ja fa bastant temps que està gestant-se i l’empresa i el sector industrial i automo-
bilístic en general, han enviat senyals inequívocs d’una imminent reestructuració que, 
si no s’afronten, tard o d’hora tindran iguals o fins i tot pitjors conseqüències per a la 
nostra activitat econòmica i empresarial. Davant aquesta situació el Govern s’ha dedicat 
a altres menesters, no ha sabut reaccionar amb la deguda diligència davant la gravetat 
de la situació, esperant que el temps el solucionés. L’emergència sanitària ha accelerat 
aquest procés i ara és necessari, més que mai, que el conjunt d’administracions busquin 
les alternatives i solucions més adequades per a assegurar el manteniment de l’ocupació 
i la generació de riquesa en la nostra comunitat. El govern de la Generalitat ha de tenir 
com a prioritat el desenvolupament de la indústria catalana i pel sector automobilístic 
en concret, que no s’ha demostrat en les actuals dotacions pressupostàries establertes 
per aquest fi als Pressuposts del 2020. Tampoc s’ha vist un clar interès per solucionar 
el greu problema del Centre de Formació Professional de Martorell, que podria proveir 
de mà d’obra qualificada al sector i ser un punt d’ancoratge de la indústria al territori.

Per tot això, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent 

Proposta de resolució 
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Celebrar en el termini de dos mesos a partir de l’adopció d’aquest acord una 

sessió monogràfica a la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies en el Parla-
ment via article 157 del Reglament del Parlament de Catalunya, per a tractar la si-
tuació i les conseqüències a curt, mitjà i llarg termini que tindran pels treballadors 
i treballadores i per la Comunitat Autònoma de Catalunya.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, Noemí de la Calle 

Sifré, diputados, GP Cs

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: Matías Alonso Ruiz, juntament amb trenta-cinc altres diputats del GP Cs  
(reg. 65998).
D’acord amb l’article 107.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procedi-
ment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que 
són fixats amb caràcter d’urgència ordinària.
Acord: Mesa del Parlament, 26.05.2020.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Finiment del termini improrrogable: atesa la tramitació d’urgència extraordinària 
acordada, 02.06.2020; 18:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 26.05.2020.

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.05.2020.


