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3. Tramitacions en curs

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

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Procediment per a elegir tres membres del Consell Assessor del Síndic de 
Greuges per a la Prevenció de la Tortura i d’altres Tractes o Penes Cruels, 
Inhumans o Degradants
284-00010/10

TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Termini: 20 dies hàbils (del 20.11.2015 al 18.12.2015).
Finiment del termini: 21.12.2015; 09:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 17.11.2015.

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball per a afrontar 
la crisi del grup Volkswagen
250-00004/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 270 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 17.11.2015

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, 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 següent per tal que sigui substanciada da-
vant el Ple del Parlament.

Exposició de motius
La indústria de l’automoció constitueix un dels sectors tractor de l’economia a ni-

vell mundial, de fet és el primer sector en valor afegit, en inversió en recerca i desen-
volupament. A Catalunya, representa el sector industrial més important de l’economia, 
comportant un 10% de la xifra de negoci del conjunt de la indústria catalana que genera 
prop de 100.000 llocs de treball directes i 230.000 si comptem els indirectes.

A Catalunya, el sector està constituït per una àmplia oferta de fabricants i subminis-
tradors de primer nivell que configuren una indústria potent, que demanda un important 
volum de productes i serveis a d’altres sectors d’activitat (plàstic, químic, metal·lomecà-
nica, tèxtil, material elèctric i electrònic, enginyeries, centres tecnològics, etc.).

Tanmateix, des de fa uns anys, la indústria de l’automoció es troba en una fase de 
canvi profund. Malgrat la pèrdua de llocs de treball, molt similar a la registrada per al 
total de la indústria catalana, segueix essent una indústria que crea ocupació i que és 
cada dia més competitiva.

En aquest sentit, la creixent competència internacional, el ràpid desenvolupament 
de les tecnologies, juntament amb els efectes de la crisi econòmica estan accelerant el 
procés de transformació del sector. Un exemple d’això és l’increment progressiu de les 
inversions en R+D+i que han fet les empreses per tal de fer front a les demandes dels 
consumidors finals, essent una de les conseqüències d’aquesta inversió el vehicle híbrid 
i l’elèctric.

A més, Catalunya compta amb un ecosistema que afavoreix clarament al sector: 
formació professional d’alt nivell (amb el centre de formació professional de Martorell 
i les universitats d’enginyeria), empreses tractores que han conformat un clúster potent 
(clúster de la indústria de l’automoció), centres de disseny de fabricants de l’automoció, 
tradició industrial, etc.

Les empreses Seat i Nissan són els dos principals fabricants de vehicles a Espanya i 
Catalunya. Ambdues empreses han anunciat importants inversions per als propers anys 
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que són claus per al futur de la indústria. Ara bé, la situació que està vivint actualment 
el grup Volkswagen amb la crisis sobre la manipulació d’emissions contaminants dels 
motors genera incertesa dins la planta de Martorell que no garanteix aquestes inver-
sions tan necessàries, i per tant, tampoc els llocs de treball que ja s’han vist reduïts en 
les darreres setmanes.

Creiem que el Govern de la Generalitat no està a l’alçada de la situació i no s’està 
preocupant d’una realitat molt delicada pel futur de Seat que és una de les principals 
indústries per a Catalunya. Les relacions entre el Ministeri d’Indústria i la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació no estan essent fluïdes, ans al contrari, mantenen discrepàncies 
clares en diversos aspectes en relació, per exemple, als ajuts a Seat. Aquests elements 
no tranquil·litzen els treballadors i treballadores de la Planta que necessiten un Govern 
contundent que realitzi totes les accions per garantir el futur de la planta de Martorell.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Crear de manera urgent, en el termini de 15 dies, un grup de treball entre re-

presentats del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, representants de la Conselleria 
d’Empresa i Ocupació, representants dels sindicats de la SEAT i representants del clús-
ter de la indústria de l’automoció, per tal d’abordar la crisis del grup Volkswagen que 
afecta a SEAT, i en concret a la seva planta de Martorell, i cercar garanties de futur per 
a la indústria, i els treballadors i treballadores.

2. Informar al Parlament, i al conjunt dels grups parlamentaris, del desenvolupa-
ment de la Comissió anunciada al punt 1 i dels acords que es prenguin en el si de la ma-
teixa.

Palau del Parlament, 10 de novembre de 2015
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC 
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de dies inhàbils per al 2016
241-00002/11

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de novembre de 2015, d’acord amb 

els articles 104 del Reglament i concordants, ha fixat el calendari següent de dies inhà-
bils per a l’any 2016, als efectes del còmput de terminis parlamentaris i de la presen-
tació de documentació en el Registre General del Parlament de Catalunya.

A més dels dissabtes i els diumenges, seran dies inhàbils els següents: 
1 de gener (divendres) Cap d’Any
6 de gener (dimecres) Dia de Reis
12 de febrer (divendres) Santa Eulàlia
25 de març (divendres) Divendres Sant
28 de març (dilluns) Dilluns de Pasqua Florida
16 de maig (dilluns) Dilluns de Pasqua Granada
24 de juny (divendres) Sant Joan
15 d’agost (dilluns) Dia de l’Assumpció
12 d’octubre (dimecres) Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre (dimarts) Tots Sants
6 de desembre (dimarts) Dia de la Constitució
8 de desembre (dijous) Dia de la Immaculada
26 de desembre (dilluns) Sant Esteve

Palau del Parlament, 17 de novembre de 2015
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Junts pel Sí
399-00003/11

NOMENAMENT DE REPRESENTANTS

Reg. 267 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.11.2015

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president, i Marta Rovira i Vergés, portaveu, del Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 26 i 28 del Regla-
ment del Parlament, comuniquen, amb efectes del 27 d’octubre, el portaveu adjunt: 

Portaveu adjunt: Raül Romeva i Rueda

Palau del Parlament, 5 de novembre de 2015
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, del GP JS 



BOPC 9
19 de novembre de 2015

4.70.01. 6

Composició del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
399-00006/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 221 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.11.2015

A la Mesa del Parlament
Fernando Sánchez Costa, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 de novembre de 2015
El diputat, Fernando Sánchez Costa; vist i plau, Josep Enric Millo i Rocher, porta-
veu GP PPC

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions 
del Govern i d’altres òrgans

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs 
de despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Ocupació 
a la vicepresidenta del Govern
330-00001/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 342 / Coneixement: 16.11.2015

A la presidenta del Parlament
Benvolguda Presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència del conseller d’Empresa i Ocupació, del 15 al 17 de novembre, ambdós 
inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament la vicepresidenta del Govern i 
consellera de Benestar Social i Família.

Cordialment,

Barcelona, 10 de novembre de 2015
Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 243/2015, de 10 de novembre, d’encàrrec del despatx del conseller 
d’Empresa i Ocupació a la vicepresidenta del Govern i consellera de Benestar Social i 
Família, del 15 de novembre al 17 de novembre, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 
6997, del 13 de novembre de 2015.

Encàrrec del despatx del conseller de Territori i Sostenibilitat al conseller 
de Justícia
330-00002/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 349 / Coneixement: 17.11.2015

A la Presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, des del 14 fins al 21 de 
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novembre de 2015, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament el 
conseller de Justícia.

Cordialment,

Barcelona, 13 de novembre de 2015
Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 244/2015, de 13 de novembre, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Territori i Sostenibilitat al conseller de Justícia des del dia 14 de novembre fins al dia 
21 de novembre de 2015, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 6998, del 16 de novem-
bre de 2015.

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del 
pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al juliol del 2015
337-00001/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 233 / Coneixement: Mesa del Parlament, 17.11.2015

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a la 

televisió i a la ràdio, juliol de 2015 perquè en tingueu coneixement i als efectes opor-
tuns.

Cordialment,

Barcelona, 5 de novembre de 2015
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20. Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 6205-2015, contra els acords de la Mesa del Parlament 
de Catalunya del 27 d’octubre i del 3 de novembre de 2015
383-00001/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 226 / Provisió del president del TC del 09.11.15

Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2015.

Recurs d’empara 6206-2015, contra els acords de la Mesa del Parlament 
de Catalunya del 27 d’octubre i del 3 de novembre de 2015
383-00002/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 227 / Provisió del president del TC del 09.11.15

Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2015.
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Recurs d’empara 6207-2015, contra els acords de la Mesa del Parlament de 
Catalunya del 27 d’octubre i del 3 de novembre de 2015
383-00003/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 228 / Provisió del president del TC del 09.11.15

Acord: Mesa del Parlament, 12.11.2015.
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