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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 creació d’una planta de bateries 
elèctriques
250-00002/13

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 143 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.04.2021

A la Mesa del Parlamento
Ignacio Martín Blanco, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuer

do con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, 
presenta la Propuesta de resolución sobre la creación de una planta de baterías eléc
tricas, para que sea sustanciada ante el pleno con el siguiente texto:

Exposición de motivos
La actual situación de la economía catalana, lejos de generar expectativas positi

vas en la recuperación del crecimiento económico, está generando amplias dudas y 
preocupaciones en los sectores económicos de nuestra comunidad.

A nadie se le escapa que uno de los motivos de declive económico está asociado 
a los efectos colaterales de la pandemia en el tejido industrial catalán, pero no po
demos olvidar que, ya antes de que ésta se iniciara, nuestra economía daba claros 
mensajes de agotamiento y de falta de liderazgo a favor de otras regiones españolas.

Los problemas internos de un gobierno provisional que eligió el camino de las 
urnas a espaldas de los intereses de todos los catalanes no han hecho más que agra
var la situación de desamparo que trabajadores, empresarios, pequeñas y medianas 
empresas y autónomos están padeciendo en estos tiempos complejos e inciertos.

Es precisamente en escenarios como los actuales, donde la incertidumbre es 
elevadísima y complica la toma de decisiones para todos los agentes económicos, 
cuando un gobierno responsable ha de ejercer la función de liderazgo y proporcio
nar una guía estable en la toma de decisiones para no ser una parte integrante de la 
confusión reinante. Un gobierno responsable ha de intentar reducir la incertidum
bre, no aumentarla con la dejación de sus funciones y la ausencia de responsabili
dades.

Hemos visto como el Govern se ausentaba de reuniones dónde los empresarios 
clamaban por un escenario más estable, con directrices claras y estrategias preci
sas de futuro. Hemos visto como el Govern no se presentaba a una cita con una de 
las empresas más importantes de Europa, España y Cataluña, en un momento que 
esa empresa ha prometido importantísimas inversiones directas en nuestra comu
nidad y que está estudiando el establecimiento de una fábrica de baterías para el 
anunciado incremento en la fabricación de coches eléctricos. Una clara dejación de 
funciones en un momento en el que el sector de la automoción, las empresas auxi
liares, los pequeños y medianos empresarios y autónomos claman por inversiones 
que reviertan la fuga de empresas que hemos padecido en los últimos años y de la 
que es directamente responsable la actitud irresponsable del Govern.

Esos trabajadores, empresarios y autónomos no pueden esperar que el Govern 
decida en qué momento se va a decidir a gobernar, debe ponerse manos a la obra de 
forma inmediata, de hecho, tenía que haberlo hecho ya hace mucho tiempo.

Es por ello, que el Grupo Parlamentario de Ciutadans, presenta esta propuesta de 
resolución con el objetivo de reclamar la adopción de medidas urgentes para relan
zar la economía de nuestra comunidad y evitar que entre en un proceso de decaden
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cia económica irreversible. Es el momento de actuar y de actuar de forma decidida 
y responsable.

Las medidas que proponemos pretenden que, en el marco de la cooperación inter
territorial y de búsqueda de sinergias entre todas las comunidades autónomas, se bus
quen las alternativas que consigan convencer de la idoneidad de nuestra comunidad 
para ser sede de una de las factorías de baterías necesarias para la reconversión de 
nuestro sector de la automoción y que pase a liderar la reconstrucción económica en 
Cataluña.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña:
1. Insta al Govern de la Generalitat a implicarse activamente, de manera inme

diata y coordinada con el Gobierno de España y los posibles municipios candidatos, 
para la creación de una planta de baterías que permita la dinamización del sector 
y garantice que existan en España, y en particular en Cataluña, las infraestructu
ras necesarias para fabricar de forma autónoma y competitiva el vehículo eléctrico.

2. Manifiesta la necesidad de celebrar, en el plazo máximo de un mes desde la 
constitución de las comisiones parlamentarias, un debate específico y conjunto entre 
las Comisiones encargadas de los temas de economía y empresa en el Parlament, vía 
el artículo 157 del Reglamento del Parlament, para plantear las políticas necesarias 
que faciliten la instalación de una planta de baterías en Cataluña.

3. Insta al Govern a desarrollar un plan específico para la movilidad eléctrica 
que promocione la utilización de coches eléctricos, así como la creación de una red 
de puntos de recarga que favorezca la circulación de este tipo de vehículos.

4. Constata que el plante del Govern, y en concreto de su presidente en funcio
nes, el Sr. Aragonés, a la compañía SEAT al no acudir al acto de su 70 aniversario 
perjudica gravemente los intereses de los trabajadores catalanes que directa e indi
rectamente dependen de SEAT, así como futuras inversiones.

Palacio del Parlamento, 26 de marzo de 2021
Ignacio Martín Blanco, portavoz GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.01. Mesa del Parlament

Composició de la Mesa del Parlament
398-00001/13

RENÚNCIA DEL SECRETARI SEGON

Reg. 235 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.04.2021

A la Mesa del Parlament de Catalunya
Jaume AlonsoCuevillas i Sayrol, diputat del Grup Parlamentari Junts per Cata

lunya, mitjançant el present escrit presento la meva renúncia al càrrec de secretari 
segon de la Mesa del Parlament de Catalunya, pel qual vaig ser escollit en el ple de 
data 12 de març de 2021.

Barcelona, 6 d’abril de 2021
Jaume AlonsoCuevillas i Sayrol

4.53. Sessions informatives, compareixences, audiències i debats

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui 
amb la consellera de Salut sobre l’estratègia del pla de vacunació
354-00001/13

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 137).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa (tanmateix, la tra-
mitació queda condicionada al moment de creació de les comissions legislatives): 
Mesa del Parlament, 07.04.2021.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari de Salut Pública davant la 
Comissió que correspongui perquè informi sobre l’estratègia del pla 
de vacunació
356-00001/13

SOL·LICITUD

Presentació: Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 138).
Admissió a tràmit (tanmateix, la tramitació queda condicionada al moment de crea-
ció de les comissions legislatives): Mesa del Parlament, 07.04.2021.
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Sol·licitud de compareixença de la sub-directora general de Promoció 
de la Salut davant la Comissió que correspongui perquè informi 
sobre l’estratègia del pla de vacunació
356-00002/13

SOL·LICITUD

Presentació: Grup Parlamentari de VOX en Cataluña (reg. 139).
Admissió a tràmit (tanmateix, la tramitació queda condicionada al moment de crea-
ció de les comissions legislatives): Mesa del Parlament, 07.04.2021.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades corresponent 
al 2020
334-00001/13

PRESENTACIÓ: DIRECTORA DE L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ 

DE DADES

Reg. 152 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.04.2021

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable senyora,
De conformitat amb la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, l’Autoritat Catalana de Pro

tecció de Dades ha de presentar la Memòria anual al Parlament i donarne compte 
en el marc de la Comissió corresponent (article 13.2).

D’acord amb l’establert a l’article 10.2.b de la esmentada Llei, el Consell Asses
sor de Protecció de Dades ha estat informat de la Memòria d’activitats corresponent 
a l’exercici 2020, en la sessió del passat dia 23 de març.

Per aquest motiu, us faig arribar un exemplar de l’esmentada Memòria de 2020 
i, resto a la vostra disposició per comparèixer davant la Comissió que correspongui 
i presentarla juntament amb la Memòria de l’any 2019, que encara resta pendent.

Molt cordialment,

Barcelona, 29 de març de 2021
M. Àngels Barbarà i Fondevila, directora

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

Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2020
334-00002/13

PRESENTACIÓ: SARA VIDAL, RESPONSABLE DEL GABINET DE DIRECCIÓ DE 

L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Reg. 196 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.04.2021

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Senyora,
Per indicació del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya em plau lliurarvos 

la memòria de l’activitat de l’Oficina, juntament amb els seus annexos, en format 
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electrònic, corresponent a l’exercici 2020, tot donant compliment al mandat enco
manat a la Llei 14/2008, de 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Restem a disposició de la Cambra per tal de ferne la presentació davant la Co
missió d’Afers Institucionals on és acostumat que l’Oficina reti comptes de la seva 
activitat.

Atentament,

Barcelona, 30 de març de 2021
Sara Vidal, responsable del Gabinet de Direcció

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

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 del març a l’agost del 
2020
337-00002/13

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 167 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.04.2021

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau fervos a mans l’Informe 35/2021, sobre l’observança del pluralisme 

polític a la televisió i a la ràdio durant el període març-agost del 2020 i l’Acord pel 
qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 29 de març de 2021
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.
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