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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de l’Agència de la Natura de Catalunya
202-00036/12

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 55, 17.06.2020, DSPC-P 95

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 17 de juny de 2020, ha debatut 
el Dictamen de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat referent a la Proposi-
ció de llei de creació de l’Agència de Patrimoni Natural (tram. 202-00036/12) i les 
esmenes presentades pels grups parlamentaris. 

Finalment, d’acord amb l’article 55.2 de l’Estatut d’autonomia i amb els articles 
123 i 124 del Reglament del Parlament, ha aprovat la llei següent: 

Llei de l’Agència de la Natura de Catalunya

Preàmbul
El marc internacional estableix fites i obligacions concretes per als governs en 

matèria de conservació i ús sostenible del medi natural i de la biodiversitat. A escala 
mundial, les Nacions Unides van promoure el Conveni sobre la diversitat biològica 
durant la Cimera de la Terra del 1992, i són diversos els documents –plans, proto-
cols i decisions– que el despleguen, entre els quals el Pla estratègic de la diversitat 
biològica 2011-2020, aprovat el 2010, que estableix els objectius d’Aichi, i el Pla 
d’acció dels governs subnacionals, ciutats i altres autoritats locals 2011-2020, apro-
vat el 2010, que insta els governs a coordinar-se, a totes les escales, de l’estatal a la 
local, per a ésser efectius en la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològi-
ca. També l’Agenda global de desenvolupament sostenible 2030, aprovada el 2015, 
inclou objectius rellevants en l’àmbit de la biodiversitat, vinculant explícitament per 
primera vegada el desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni 
natural. A Europa, la Unió Europea promou l’Estratègia sobre biodiversitat fins al 
2020, aprovada el 2011 –i ha previst una nova estratègia fins al 2030–, adoptant el 
Conveni sobre la diversitat biològica i vinculant el desplegament de la xarxa Natu-
ra 2000 a la consecució de sis objectius bàsics de conservació. L’Estratègia europea 
insta la Comissió Europea, el Parlament Europeu i els estats membres a emprendre 
mesures per a aturar la pèrdua de biodiversitat. Alhora, Catalunya ha establert la 
seva pròpia Estratègia del patrimoni natural i la biodiversitat 2030, aprovada per 
l’Acord GOV/54/2018, del 17 de juliol, que estableix com a línia d’actuació priorità-
ria número 64 la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat.

Hi ha, també, una demanda social creixent de protecció i de gestió del patrimoni 
natural de Catalunya, una exigència de qualitat de l’entorn natural i una percepció 
ciutadana, que ha crescut els darrers anys, d’acord amb l’enquesta semestral sobre 
medi ambient i ciutadania que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat, 
del fet que els esforços que destina el Govern a la conservació del patrimoni natural 
són manifestament insuficients. Aquesta demanda té, també, un significatiu compo-
nent econòmic en tant que el patrimoni natural té una importància estratègica per a 
alguns sectors d’activitat, com el del turisme, i per al desenvolupament local d’una 
part molt important del territori català.

Catalunya acull 741 hàbitats diferents. Pel que fa a responsabilitat internacio-
nal, cal recordar que 94 hàbitats i 57 espècies presents a Catalunya són d’interès 
comunitari i 83 espècies d’ocells estan incloses en l’annex I de la directiva relativa 
als ocells. Amb relació a la seva superfície, el territori català és enormement ric pel 



BOPC 636
2 de juliol de 2020

1.01.01. Lleis 4

que fa a biodiversitat, amb més de quatre-centes espècies d’animals vertebrats, més 
de deu mil espècies d’animals invertebrats i més de quatre mil plantes vasculars. 
En concret, Catalunya té dotze vegades més hàbitats d’interès comunitari per uni-
tat de superfície que el conjunt d’Espanya, sis vegades més que Itàlia, tres vegades 
més que Portugal, tretze vegades més que França, catorze més que Suècia o la Gran 
Bretanya i quinze més que Alemanya. El patrimoni natural és, en conseqüència, un 
tret distintiu de Catalunya i un actiu estratègic que cal protegir i gestionar adequa-
dament.

El 32% del territori català està protegit pel Pla d’espais d’interès natural, el qual 
inclou els espais de la xarxa Natura 2000 i els espais naturals de protecció especial, 
com ara els parcs naturals. Els ecosistemes d’aquests territoris, i els processos i es-
pècies que els conformen, no són unitats aïllades, sinó connectades per la matriu 
del territori, i constitueixen globalment la xarxa anomenada infraestructura verda. 
En conjunt, és una superfície important que cal planificar, ordenar i gestionar ade-
quadament, amb la col·laboració dels propietaris i de les polítiques sectorials que 
incideixen sobre el territori.

Malgrat la recuperació d’alguns ecosistemes, entre els quals alguns de forestals 
i arbustius, que estan en expansió, els indicadors sobre l’estat de la biodiversitat i el 
patrimoni natural palesen que Catalunya continua perdent biodiversitat. El càlcul 
per a Catalunya de l’índex Planeta Viu, un indicador sobre l’estat de la biodiversitat 
mundial adoptat pel Conveni sobre la diversitat biològica i els objectius d’Aichi, ba-
sat en el seguiment de les tendències poblacionals d’espècies de vertebrats terrestres, 
d’aigua dolça i marins, evidencia una greu tendència regressiva, amb una disminu-
ció del 22% de les poblacions de 258 espècies de vertebrats i invertebrats per al pe-
ríode 2002-2016. Catalunya té una xarxa significativa de centres i grups de recerca 
especialitzats en l’estudi de diferents branques del patrimoni natural i en la seva 
conservació i gestió, que cal coordinar, reforçar i vincular més i millor amb la presa 
de decisions i la gestió diària. Les dades aportades per aquests grups de recerca de 
Catalunya reflecteixen que les pèrdues de biodiversitat més significatives s’estan 
produint en els hàbitats agraris, d’aigua dolça i litorals, com a conseqüència directa 
de l’activitat humana. La pèrdua de biodiversitat i la degradació del patrimoni natu-
ral posen en risc la provisió de serveis ecosistèmics, que són bàsics per a la salut i 
el benestar de la societat, com la pol·linització, la fixació de carboni, l’esmorteïment 
d’inundacions, la purificació de l’aigua o la protecció dels recursos pesquers. Només 
des de la perspectiva econòmica, el cost d’oportunitat per incomplir l’objectiu de la 
Unió Europea d’aturar la pèrdua de la biodiversitat per al 2020 es calcula en 50.000 
milions d’euros anuals.

En definitiva, Catalunya té un patrimoni natural excepcional en el context euro-
peu i, per tant, una gran responsabilitat –també legal– de protecció i gestió. Els di-
versos indicadors en matèria de biodiversitat palesen el deteriorament de la situació 
i una tendència general negativa. La superfície protegida i que cal atendre representa 
el 32% del territori català. Els reptes de planificació, ordenació i gestió són ingents i, 
pel que fa als dos darrers, en la major part encara estan pendents d’abordar.

La protecció de la natura no és una política accessòria, perquè afecta una part 
molt important del territori, del seu desenvolupament econòmic i del benestar de la 
societat, raó per la qual ha d’ésser entesa com una oportunitat i un factor de desen-
volupament i de qualitat de país, i en cap cas com una càrrega.

La complexitat de la gestió del medi natural i la biodiversitat, atesa la dinàmica 
variable dels sistemes naturals, exigeix altes capacitats de coordinació i d’execució, 
especialment en un context de canvi global. El fet que la política de patrimoni natural 
a Catalunya hagi estat històricament infrafinançada i hagi tingut una capacitat d’ac-
tuació insuficient, a diferència de la governança establerta en altres àmbits de les polí-
tiques ambientals, com el de l’aigua o els residus, lligat a la insuficiència de les estruc-
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tures administratives clàssiques, justifica plenament la necessitat de crear una agència 
de la natura de Catalunya.

Aquest no és un plantejament singular ni excepcional, atès que aquesta solució 
s’ha donat en molts de països de l’entorn de Catalunya. De fet, tots els països que 
han promogut, des de fa dècades, una política forta i activa en l’àmbit del patrimoni 
natural, han creat estructures de governança dotades de plena autonomia i capacitat 
d’actuar. El cas més recent és el de França, país que va posar en marxa la seva agèn-
cia per a la biodiversitat el 2017.

La gestió del medi natural és d’una gran complexitat, particularment en un terri-
tori secularment humanitzat i densament poblat com Catalunya. Les polítiques que 
tenen per objectiu la conservació del patrimoni natural –concepte que va des de la 
preservació i la protecció fins a la restauració o l’ús sostenible– tenen un evident 
component transversal, ja que tenen una estreta relació amb les polítiques d’ordena-
ció del territori, les agràries i ramaderes, les cinegètiques i pesqueres, les turístiques, 
les d’infraestructures, les energètiques i les fiscals, entre d’altres.

La gestió del medi natural, per a ésser efectiva, ha de combinar l’aplicació de 
coneixements científics amb l’ús d’instruments i tecnologies propis del món de l’en-
ginyeria, la sociologia, l’economia, l’urbanisme, l’educació o la comunicació, de ma-
nera que, d’una banda, ha de resoldre la transferència de coneixement de la recerca 
a la gestió i, de l’altra, s’ha de dotar d’una organització pluridisciplinària i interdis-
ciplinària. Aquesta realitat casa malament amb la rigidesa de places adjudicades a 
cossos tècnics de l’Administració tradicional de la Generalitat.

La dinàmica variable dels sistemes naturals i de la biodiversitat exigeixen un alt 
grau de capacitat d’actuació, fins i tot per a fer front a eventuals emergències, com les 
invasions biològiques, l’adaptació al canvi climàtic o determinades amenaces a ele-
ments patrimonials de primer ordre. L’Administració pública ha d’ésser àgil a l’hora 
d’actuar, perquè d’això en pot dependre l’assoliment dels objectius últims de les po-
lítiques de conservació.

La gestió de tots els serveis i infraestructures amb què s’ha dotat Catalunya al 
llarg de tres dècades, com els centres d’informació, documentació i interpretació 
dels parcs naturals i altres estructures d’ordenació de l’ús públic, els centres de re-
cuperació de fauna salvatge, la cria en captivitat d’espècies amenaçades, el compli-
ment de la normativa comunitària als espais de la xarxa Natura 2000 i el desple-
gament de tota mena d’accions de gestió de les espècies, els hàbitats, el patrimoni 
geològic i els espais naturals protegits, exigeix altes capacitats de coordinació i 
d’execució en un context de canvi global.

Des d’un punt de vista operatiu, durant més de vint-i-cinc anys d’experiència 
d’ençà de la creació del Departament de Medi Ambient, s’ha posat de manifest la 
insuficiència de les estructures administratives clàssiques per a abordar amb eficàcia 
i eficiència els aspectes indicats. La conservació del patrimoni natural no es troba en 
mans únicament de la Generalitat. En sintonia amb les noves formes de participació 
ciutadana en els afers col·lectius i amb les noves tendències en la governança de les 
polítiques públiques, avui les diputacions i altres ens locals, els consorcis mixtos en-
tre la Generalitat i els ens locals, les entitats de custòdia del territori i altres entitats 
del tercer sector ambiental, els propietaris, les fundacions, les empreses de serveis i 
les consultores, els centres acadèmics i de recerca, i les diverses formes de volunta-
riat ciutadà formen un ric i complex ecosistema organitzatiu, impossible d’encaixar 
amb les envellides estructures encara vigents.

En l’esfera econòmica, la creació de l’Agència de la Natura de Catalunya ha de ge-
nerar un impacte positiu. D’una banda, ha de permetre un millor finançament de les 
polítiques del medi natural i l’obertura cap a noves fonts de finançament més enllà de 
les estrictament pressupostàries. De l’altra, ha de millorar l’agilitat, l’eficiència i l’efi-
càcia en la gestió pressupostària.
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Finalment, és important de recordar que, al llarg dels darrers vint-i-cinc anys, 
l’administració encarregada de la planificació i la gestió del patrimoni natural no ha 
gaudit de la integritat i la continuïtat necessàries per a poder definir i executar una 
política sòlida i estructural. En diverses ocasions s’han dividit equips i repartit fun-
cions entre departaments, s’han ajuntat de nou i amb diferents combinacions, han 
canviat de departament i d’orientació, s’ha prioritzat i desprioritzat llur actuació. 
Aquest permanent anar i venir ha consumit moltes energies, ha impedit de posar 
uns fonaments sòlids, ha deixat moltes línies de treball inconcluses i ha estat causa 
d’una gran pèrdua de coneixement i expertesa.

La creació de l’Agència de la Natura de Catalunya ha de permetre d’aprofitar 
les nombroses oportunitats ambientals, econòmiques i socials derivades de la con-
servació de la natura. Per a donar resposta a les necessitats que s’han esmentat, és 
necessària i pot ésser molt útil la creació d’un organisme estable i amb un cert grau 
d’independència i capacitat d’actuació que pugui optimar els recursos disponibles i 
augmentar l’eficàcia de l’Administració; un organisme orientat a l’acció, que resolgui 
la insuficiència de les estructures administratives clàssiques, tal com ja s’ha esdevin-
gut en molts dels països de referència en l’àmbit de les polítiques ambientals.

La creació i les funcions de l’Agència de la Natura de Catalunya s’emmarquen 
en les competències que l’article 144 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya atorga 
a la Generalitat.

Article 1. Creació, naturalesa i règim jurídic
1. Es crea l’Agència de la Natura de Catalunya, amb personalitat jurídica pròpia i 

plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, adscrita al departa-
ment competent en matèria de medi ambient, com a entitat de dret públic de la Ge-
neralitat regulada per l’article 1.b.1 del text refós de la Llei 4/1985, del 29 de març, 
de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 
24 de desembre. L’Agència ajusta la seva activitat al dret privat, sens perjudici de 
l’aplicació de les normes de dret administratiu en els casos en què exerceix funcions 
o potestats públiques.

2. L’Agència de la Natura de Catalunya es regeix per aquesta llei, per les dispo-
sicions que la despleguen, per la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana i per 
les altres normes aplicables.

Article 2. Objecte i definicions
1. L’Agència de la Natura de Catalunya té per missió la protecció, la planificació, 

la gestió, la restauració, el millorament i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant 
en l’àmbit continental com en el marí, amb la finalitat de conservar-ne el patrimoni 
natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i de garantir els serveis ambientals i les 
externalitats positives dels ecosistemes, amb criteris d’integritat, sostenibilitat, per-
sistència i eficiència.

2. Als efectes d’aquesta llei, s’entén per: 
a) Patrimoni natural i biodiversitat: conjunt d’elements, recursos, funcions, pro-

cessos i àmbits del medi als quals es reconeix un valor ecològic, evolutiu, ambien-
tal, científic, paisatgístic o cultural. Aquest conjunt inclou les espècies silvestres, 
les poblacions i els recursos genètics de llur diversitat biològica, les comunitats bi-
ològiques, els hàbitats, els ecosistemes, la geodiversitat i el patrimoni geològic, el 
patrimoni immaterial i els coneixements i usos tradicionals que hi estan vinculats.

b) Infraestructura verda: xarxa de zones naturals i seminaturals i d’altres ele-
ments ambientals, planificada de forma estratègica, dissenyada i gestionada per a la 
prestació d’una extensa gamma de serveis ecosistèmics.

c) Espais naturals protegits: els espais que formen part de la xarxa Natura 2000 
i els inclosos en el Pla d’espais d’interès natural.

3. El terme conservació comprèn els processos de preservació, protecció, ús i 
aprofitament sostenibles, i restauració, que es poden aplicar segons els casos.
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4. Els recursos fitogenètics i zoogenètics per a l’agricultura i l’alimentació, inclo-
sa l’agrobiodiversitat, i els components bioquímics i genètics de l’espècie humana 
s’exclouen de l’objecte de l’Agència de la Natura de Catalunya i es regeixen per llur 
normativa específica.

Article 3. Funcions
1. L’Agència de la Natura de Catalunya té com a àmbit d’actuació tot el territori 

de Catalunya i té atribuïdes les funcions següents: 
a) Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i medi 

natural, i exercir en aquesta matèria la representació davant l’Administració de l’Estat 
i davant les institucions de la Unió Europea i les organitzacions internacionals.

b) Formular directrius, elaborar i tramitar propostes normatives relatives al pa-
trimoni natural i la biodiversitat del medi natural terrestre i marí, i fer-ne l’avaluació 
i el seguiment.

c) Impulsar les accions de conservació del patrimoni natural i la biodiversitat 
portades a terme per les entitats sense ànim de lucre, els ens locals, les organitza-
cions comunals, les empreses, els propietaris de finques rústiques i el sector agrari, 
cinegètic i forestal, i la cogestió en l’àmbit marítim i pesquer, en les matèries que 
siguin de la seva competència, i donar-hi suport, i també promoure la custòdia del 
territori, la conservació comunitària i la conservació privada.

d) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar el sistema d’espais naturals protegits, 
cadascun dels espais, terrestres i marins, que en formen part i el conjunt de la in-
fraestructura verda que els connecta, i formular i tramitar les declaracions d’espais 
naturals protegits, incloses les figures pròpies de convenis, tractats o altres instru-
ments internacionals. Pel que fa als espais marins i d’aigües continentals, aquesta 
funció s’exerceix en aquells que són competència de la Generalitat, d’acord amb la 
normativa vigent.

e) Formular i tramitar les declaracions d’espais naturals protegits, incloses les 
figures pròpies de convenis, tractats o altres instruments internacionals.

f) Exercir les funcions d’autoritat ambiental de la xarxa Natura 2000 i gestionar 
els hàbitats i les espècies que en formen part amb la finalitat de mantenir-los o res-
tablir-los a un estat de conservació favorable, i també aplicar una gestió adaptativa, 
quan escaigui, amb fórmules de governança compartida, comunitària i privada.

g) Identificar i conservar els serveis ambientals dels ecosistemes i promoure ac-
tuacions de restauració o creació d’infraestructura verda i renaturalització.

h) Exercir, en els espais naturals de protecció especial i en els boscos que s’es-
tableixin com a singulars, madurs o destinats a l’evolució natural, com a resultat de 
la successió ecològica, les funcions de cogestió amb l’òrgan competent en matèria 
forestal, per als terrenys forestals de titularitat de la Generalitat, d’acord amb el que 
estableix la disposició addicional tercera. Per als terrenys forestals de titularitat mu-
nicipal o comunal, es poden establir instruments de col·laboració quant a la plani-
ficació i la gestió entre la propietat i l’Agència, sens perjudici de les competències 
atribuïdes a l’Administració forestal. Per als terrenys forestals de titularitat privada, 
es mantenen les funcions del Centre de la Propietat Forestal i l’Agència és l’admi-
nistració responsable d’informar els instruments d’ordenació forestal per a mantenir 
i millorar la biodiversitat.

i) Participar, en els espais naturals protegits aquàtics, d’àmbit marí i de les aigües 
continentals, en les funcions de cogestió amb l’òrgan competent en matèria de pes-
ca marítima i continental i en matèria d’afers marítims per a mantenir i restaurar la 
biodiversitat marina i de les aigües continentals i per a assolir els objectius de con-
servació fixats per a aquests espais.

j) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recuperació 
i restauració de la connectivitat ecològica, dels hàbitats i del patrimoni geològic.
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k) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recupe-
ració, reintroducció i conservació ex situ d’espècies salvatges o silvestres, i el patri-
moni genètic associat, llevat de les cinegètiques i les que són objecte d’aprofitament 
piscícola, sens perjudici de les funcions de cogestió i les possibilitats de participació 
que estableix aquesta llei.

l) Gestionar la xarxa de centres de recuperació de fauna salvatge que s’adscriuen 
a l’Agència.

m) Exercir accions preventives, de control i, si és tècnicament possible, d’erra-
dicació de les espècies exòtiques invasores declarades i de col·laboració amb les au-
toritats sectorials en la gestió d’altres espècies exòtiques que puguin tenir impacte 
sobre els hàbitats i les espècies autòctons.

n) Promoure, amb la participació dels centres i grups de recerca, museus, altres 
entitats i organismes de les administracions, la informació, l’avaluació, el segui-
ment, la recerca aplicada i bàsica, la transferència de coneixement i la capacitació i 
formació dels professionals sobre el patrimoni natural i la biodiversitat.

o) Fer el seguiment de la biodiversitat i el patrimoni natural amb l’objectiu de 
conèixer-ne l’estat en cada moment, per tal de planificar i ordenar les polítiques de 
gestió i conservació.

p) Promoure l’educació, la interpretació, la divulgació, la comunicació, l’accés 
transparent a la informació, el debat i la mediació, el voluntariat ambiental i la cièn-
cia ciutadana, participativa i local, i considerar les necessitats específiques i dife-
renciades de la població local i visitant dels espais naturals, i també impulsar els 
instruments necessaris per a donar suport al tercer sector ambiental.

q) Promoure la coordinació amb les administracions dels territoris veïns de Ca-
talunya i la cooperació internacional en l’àmbit del patrimoni natural i la biodiver-
sitat.

r) Promoure el desenvolupament d’instruments econòmics, fiscals i legals i d’al-
tres figures innovadores per a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat.

s) Ordenar l’ús públic dels espais naturals protegits i gestionar la xarxa d’equi-
paments i immobles patrimonials de titularitat o adscripció de l’Agència i aquells 
que, tot i estar adscrits a l’òrgan competent en matèria forestal per raons estricta-
ment jurídiques, són dins dels espais naturals de protecció especial i no tenen un ús 
associat a l’explotació forestal. Si no és possible l’adscripció a l’Agència, per tal de 
materialitzar aquest darrer supòsit s’ha d’establir, de comú acord, un règim de ces-
sió o d’ús necessari.

t) Fomentar i fer compatible la vinculació del patrimoni natural i la biodiversi-
tat amb el desenvolupament territorial, l’activitat econòmica i social, la generació 
d’ocupació, l’emprenedoria i la innovació, i promoure’n la vinculació amb les co-
munitats locals, en col·laboració amb altres departaments de la Generalitat, altres 
administracions competents i agents socials i econòmics.

u) Desenvolupar actuacions per a la conservació i l’ús sostenible del patrimoni 
natural i la biodiversitat de manera integrada en les polítiques relatives al canvi cli-
màtic i les polítiques sectorials que hi tenen incidència.

v) Facilitar la participació de la ciutadania, els sectors econòmics, les organitza-
cions de filantropia i altres organitzacions en la conservació del patrimoni natural, 
incloent-hi el foment del patrocini, del mecenatge, de la inversió social i altres for-
mes de suport econòmic i financer.

w) Portar a terme el règim d’intervenció administrativa amb relació a totes les 
matèries a què fa referència aquest article, incloses les potestats d’autorització, con-
trol, foment i sanció i totes les altres funcions que deriven de l’aplicació de la nor-
mativa que regula les seves competències, i, en particular, informar preceptivament 
abans de l’aprovació de qualsevol pla, programa, projecte o autorització adminis-
trativa que pugui afectar els espais naturals protegits. La presa en consideració 
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d’aquests informes s’ha de fer constar justificadament en els respectius acords re-
solutius.

x) Crear i gestionar les convocatòries públiques pròpies de l’Agència en matèria 
de recerca i gestió de la biodiversitat i el patrimoni natural.

2. Les funcions de gestió del patrimoni natural i de la biodiversitat s’exerceixen 
amb la col·laboració dels propietaris i gestors sectorials, dels altres actors que ope-
ren al territori i del Consell Català de Cogestió Marítima en l’àmbit que li és propi.

Article 4. Òrgans de govern i estatuts de l’Agència de la Natura de 
Catalunya
1. Els òrgans de govern de l’Agència de la Natura de Catalunya són els següents: 
a) El Consell de Direcció.
b) La Direcció.
c) La Comissió Social.
d) La Comissió Científica.
2. El Govern ha d’aprovar, per mitjà d’un decret, els estatuts de l’Agència de la 

Natura de Catalunya, els quals han de determinar i regular les funcions dels òrgans 
de govern, el funcionament del Consell de Direcció, i l’estructura orgànica interna 
i el règim de funcionament de l’Agència, els quals s’han de regir pels principis de 
desconcentració de funcions, participació i proximitat territorial.

3. La representació de la Generalitat en el Consell de Direcció de l’Agència de 
la Natura de Catalunya hi té majoria absoluta de vot. El règim d’adopció d’acords i 
funcionament del Consell de Direcció se subjecta a la normativa general sobre òr-
gans col·legiats aplicable a la Generalitat.

4. El Consell de Direcció de l’Agència de la Natura de Catalunya està compost 
per: 

a) El president, que és el conseller del departament competent en matèria de 
medi ambient.

b) El vicepresident, que és el secretari general del departament competent en 
matèria de medi ambient.

c) Els vocals següents: 
1r. El director de l’Agència.
2n. Tres representants del departament competent en matèria de medi ambient.
3r. Quatre persones, amb rang mínim de director general, en representació dels 

altres departaments de la Generalitat, de les quals com a mínim dues ho han d’ésser 
en representació del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia, 
política forestal, caça i pesca, i desenvolupament i vigilància rural.

4t. Dos representants de les administracions locals competents, designats per 
meitats entre les dues organitzacions d’ens locals més representatives a Catalunya.

5è. Un representant de les administracions locals supramunicipals amb més 
competències en la gestió d’espais naturals protegits, designat pel conseller del de-
partament competent en matèria de medi ambient.

6è. Un representant del sector agrari, designat per l’organització agrària més re-
presentativa a Catalunya.

7è. Un representant dels propietaris de forests de titularitat privada, designat per 
l’entitat més representativa a Catalunya.

8è. Un representant del sector pesquer o marítim, designat pel Consell Català de 
Cogestió Marítima.

9è. Un representant de les entitats naturalistes, designat pel conseller del depar-
tament competent en matèria de medi ambient.

10è. Un representant de les entitats ecologistes, designat pel conseller del depar-
tament competent en matèria de medi ambient.

11è. Un representant dels centres de recerca en patrimoni natural i biodiversitat, 
designat pel Consell Interuniversitari de Catalunya.
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5. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han de determinar la com-
posició de la Comissió Social, que ha de tenir un màxim de trenta membres. S’ha de 
garantir una representació suficient i representativa del conjunt d’actors, incloent-hi 
com a mínim representants de la propietat rural, dels sectors agrari, forestal, pes-
quer, naturalista i conservacionista, ecologista, excursionista i turístic, i de les acti-
vitats marítimes.

6. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han de determinar la com-
posició de la Comissió Científica, que ha de tenir un màxim de vint-i-cinc membres.

7. El president del Consell de Direcció pot convidar experts a les reunions, en 
funció dels temes a tractar, amb veu i sense vot.

8. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han de determinar el meca-
nisme de relació de la Comissió Social i de la Comissió Científica amb el Consell de 
Direcció, a fi de garantir llur participació en la presa de decisions del Consell.

Article 5. Participació i coordinació territorial
1. L’Agència de la Natura de Catalunya, per a exercir les seves funcions, ha de 

promoure la participació, d’acord amb els seus estatus i la normativa vigent, de les 
administracions públiques i les entitats locals, els consorcis, les entitats privades 
sense afany de lucre i, si es tracta de terrenys de titularitat privada, del propietari, 
arrendatari o titular d’un dret real que impliqui possessió.

2. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han d’establir la creació 
d’òrgans descentralitzats de participació i de col·laboració activa en la presa de de-
cisions de la societat civil i el conjunt d’actors del territori en els diversos àmbits en 
què s’estructura territorialment l’Agència. Per això, l’Agència s’ha de dotar dels re-
cursos, humans i d’altra naturalesa, necessaris per a desplegar una governança que 
fomenti la col·laboració activa amb els actors de cada territori.

3. Els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya han d’establir els instru-
ments de coordinació i seguiment amb els departaments de la Generalitat més direc-
tament concernits en les polítiques del patrimoni natural i amb les administracions 
que gestionen espais naturals protegits.

4. L’Agència de la Natura de Catalunya pot assessorar els propietaris, arrendata-
ris o titulars de drets reals sobre finques rústiques que contribueixen a l’assoliment 
dels objectius d’aquesta llei, i signar-hi acords de conservació. Els acords de conser-
vació de l’Agència tenen la mateixa consideració legal que els acords de custòdia del 
territori amb relació als objectius i funcions d’aquesta llei.

Article 6. Contracte programa
1. El departament competent en matèria de medi ambient i l’Agència de la Na-

tura de Catalunya han d’establir un contracte programa, aprovat cada sis anys, que 
ha d’incloure, com a mínim, la definició biennal dels objectius que s’han d’assolir, 
la previsió de recursos i pressupost necessaris, els resultats que cal obtenir i els ins-
truments de seguiment i control i d’avaluació a què l’activitat de l’entitat s’ha de sot-
metre durant la vigència del contracte.

2. El contracte programa ha de fixar els compromisos econòmics amb càrrec als 
pressupostos de la Generalitat per a l’exercici de les funcions de l’Agència de la Na-
tura de Catalunya.

3. L’Agència de la Natura de Catalunya ha d’avaluar, com a mínim cada sis anys, 
l’estat del patrimoni natural i la biodiversitat, i l’efectivitat de les polítiques de con-
servació.

Article 7. Règim econòmic, financer i patrimonial
1. L’Agència de la Natura de Catalunya gaudeix d’autonomia financera plena. Els 

espais naturals de protecció especial gaudeixen del règim d’autonomia econòmica.
2. Els recursos econòmics de Agència de la Natura de Catalunya són constituïts 

per: 
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a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat, que en 
cap cas no poden ésser inferiors a les consignades en el moment d’aprovació de 
l’Agència.

b) La totalitat del Fons per al Patrimoni Natural.
c) Les aportacions procedents d’altres administracions públiques catalanes, de 

l’Administració general de l’Estat, de la Unió Europea o d’altres organismes inter-
nacionals.

d) Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de la prestació dels seus ser-
veis i de l’acompliment de les seves activitats.

e) Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i qualsevol altra apor-
tació de persones o entitats públiques i privades.

f) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes dels béns i drets propis o 
que tingui adscrits.

g) Els crèdits, préstecs i avals que li siguin concedits, d’acord amb la normativa 
vigent.

h) Els ingressos procedents de sancions administratives i els derivats de resolu-
cions judicials.

i) Els impostos, taxes i preus públics la recaptació dels quals s’afecti a l’Agència 
en el marc legal corresponent.

j) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.
3. El pressupost de l’Agència de la Natura de Catalunya és anual i únic, i s’ha 

de subjectar al règim pressupostari que estableix el text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, i 
el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret 
legislatiu 2/2002, del 24 de desembre.

4. L’Agència de la Natura de Catalunya gaudeix de les exempcions i els beneficis 
fiscals que corresponen a la Generalitat.

5. Els contractes que subscrigui l’Agència de la Natura de Catalunya s’han d’ajus-
tar al que estableix la normativa dels contractes de les administracions públiques, 
amb les particularitats derivades de la seva organització i el seu funcionament.

6. El règim de comptabilitat de l’Agència de la Natura de Catalunya és el corres-
ponent al sector públic.

7. L’Agència de la Natura de Catalunya ha de desenvolupar el seu propi progra-
ma d’adquisició de sòl per a la conservació del patrimoni natural i la biodiversitat. 
També ha d’establir els mecanismes adequats per a col·laborar amb l’Institut Català 
del Sòl en l’adquisició, gestió, transmissió, cessió o permuta de terrenys d’especial 
interès per al desenvolupament de la infraestructura verda de Catalunya.

8. Els béns immobles que, per adquisició directa, per donació o per una altra for-
ma aplicable, formin part del patrimoni de la Generalitat amb la finalitat principal 
de conservar el patrimoni natural i la biodiversitat s’han d’adscriure a l’Agència de 
la Natura de Catalunya, que els ha de gestionar, sens perjudici de la coordinació que 
correspongui amb els altres departaments de la Generalitat.

9. Les propietats de la Generalitat situades en espais naturals protegits que estan 
incloses en el Catàleg de forests d’utilitat pública i que no tenen funció d’explotació 
forestal s’han d’adscriure a l’Agència de la Natura de Catalunya, si escau descatalo-
gant-les, sens perjudici de la coordinació necessària amb el departament competent 
en matèria de gestió forestal.

10. L’Agència de la Natura de Catalunya pot utilitzar excepcionalment, d’acord 
amb la legislació vigent, si ho justifica la seva declaració d’utilitat pública per motius 
de conservació, els mecanismes d’expropiació, d’establiment de servituds, i de temp-
teig i retracte en els espais protegits i en altres espais de la infraestructura verda.
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Article 8. Règim de personal
1. El personal de l’Agència de la Natura de Catalunya es regeix pel dret laboral, 

llevat dels llocs de treball que, amb relació a la naturalesa de llur contingut, espe-
cialment si comporten l’exercici de potestats administratives o potestats públiques, 
es reservin al personal funcionari públic.

2. El personal de l’Agència de la Natura de Catalunya ha d’ésser funcionari o la-
boral en els mateixos termes i condicions establerts per al personal de l’Administra-
ció de la Generalitat, d’acord amb la legislació aplicable.

3. Els llocs de treball de l’Agència de la Natura de Catalunya, inclosos els direc-
tius, s’han de cobrir per mitjà de processos de selecció públics, amb criteris de pro-
fessionalitat, transparència, mèrits i capacitat.

Article 9. Règim de control
1. El control financer de l’Agència de la Natura de Catalunya es duu a terme 

d’acord amb el que estableix l’article 71 del text refós de la Llei de finances públi-
ques de Catalunya.

2. L’Agència de la Natura de Catalunya ha d’aprovar anualment una memòria 
d’activitats i de valoració de resultats. La presidència del Consell de Direcció l’ha 
de lliurar al Govern i al Parlament i l’ha de fer pública.

Disposicions addicionals

Primera. Subrogació de drets i obligacions
L’Agència de la Natura de Catalunya se subroga en la titularitat dels drets i les 

obligacions del departament competent en matèria de medi ambient en l’àmbit de 
competències que aquesta assumeix.

Segona. Personal laboral i funcionari
1. El personal funcionari que en la data de constitució de l’Agència de la Natura 

de Catalunya presti serveis en el departament competent en matèria de medi am-
bient exercint funcions que, d’acord amb aquesta llei, són assumides per l’Agència 
s’integra en aquesta i resta en la condició de personal funcionari. El personal que en 
la data de constitució ocupa interinament una plaça de funcionari s’integra també en 
l’Agència i resta en la seva condició de personal interí.

2. L’Agència de la Natura de Catalunya, si es generen nous llocs de treball, els 
ha d’oferir en igualtat de condicions a tot el personal, d’acord amb el procediment 
aplicable. El personal funcionari es pot acollir a aquesta opció i, en el cas d’obtenir 
un lloc de treball, resta en la situació d’excedència voluntària per incompatibilitats 
i se li reconeix l’antiguitat. En cas que no es vulgui acollir a aquesta opció, manté 
sense cap alteració la seva condició de funcionari i roman en el seu lloc de treball, 
que s’ha de definir en la relació de llocs de treball com a lloc a extingir.

3. El personal laboral s’integra a l’Agència de la Natura de Catalunya per aplica-
ció del mecanisme de successió d’empresa, d’acord amb el que estableix l’article 44 
de l’Estatut dels treballadors. El personal laboral fix afectat resta, respecte a l’Ad-
ministració de la Generalitat, en la situació d’excedència voluntària per incompati-
bilitat, d’acord amb el que estableix la disposició addicional segona del sisè conveni 
únic d’àmbit de Catalunya del personal laboral de la Generalitat. Pel que fa al perso-
nal laboral temporal, s’integra a l’Agència en la mateixa situació contractual.

4. El personal de Forestal Catalana, SA, que exerceix funcions tècniques i de 
gestió directament atribuïbles a l’Agència de la Natura de Catalunya s’integra a 
l’Agència per aplicació del mecanisme de successió d’empresa, d’acord amb el que 
estableix l’article 44 de l’Estatut dels treballadors. El personal laboral fix s’integra 
amb aquesta condició si s’acredita l’accés a Forestal Catalana, SA, com a treballador 
fix, d’acord amb els principis constitucionals d’igualtat, mèrit i capacitat. Altrament, 
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s’integra com a personal laboral indefinit no fix. El personal laboral temporal s’inte-
gra a l’Agència amb aquesta condició.

Tercera. Cogestió de terrenys forestals i coordinació entre l’Agència de 
la Natura de Catalunya i l’òrgan competent en matèria forestal
1. Els terrenys forestals de titularitat de la Generalitat situats a l’interior d’espais 

naturals de protecció especial o que s’han determinat com a boscos singulars, ma-
durs o destinats a l’evolució natural han d’ésser cogestionats entre l’òrgan de gestió 
d’aquests espais i l’òrgan competent en matèria forestal.

2. S’ha d’establir una comissió de coordinació entre l’Agència de la Natura de 
Catalunya i l’òrgan competent en matèria forestal per a acomplir les tasques d’or-
denació i de gestió forestals en els terrenys forestals de titularitat de la Generalitat 
a què fa referència l’apartat 1. En l’ordenació i gestió d’aquests terrenys preval la 
conservació i el millorament del patrimoni natural i la biodiversitat, que cal com-
patibilitzar amb la gestió forestal sostenible. Els instruments de gestió forestal que 
s’aprovin sobre aquests terrenys requereixin l’informe previ vinculant de l’òrgan 
gestor de l’espai.

3. La comissió de coordinació a què fa referència l’apartat 2 ha d’emetre un infor-
me favorable, per unanimitat, sobre la planificació i ordenació de la xarxa de boscos 
singulars, madurs o destinats a l’evolució natural. La gestió i titularitat d’aquests 
boscos és la que correspongui en cada cas.

Quarta. Boscos singulars, madurs i destinats a l’evolució natural
El Govern, en el termini de dos anys a comptar de la publicació d’aquesta llei, 

ha d’adoptar mesures per a determinar els boscos que s’han de considerar singulars, 
madurs i destinats a l’evolució natural.

Cinquena. Gestió dels espais agraris
L’Agència de la Natura de Catalunya i el departament competent en matèria d’es-

pais agraris han d’establir els mecanismes de coordinació i col·laboració necessaris 
per a la gestió dels espais agraris, d’acord amb la Llei 3/2019, del 17 de juny, dels 
espais agraris, tenint en compte llur aptitud productiva i la necessària gestió i pro-
tecció del medi natural, d’acord amb la legislació ambiental.

Sisena. Fons del Patrimoni Natural
1. El Fons del Patrimoni Natural és un fons de caràcter públic, sense personalitat 

jurídica, que s’integra en el pressupost del departament de la Generalitat competent 
en matèria de patrimoni natural i biodiversitat. En el moment en què es constitu-
eixi l’Agència de la Natura de Catalunya, el Fons s’ha d’integrar en el pressupost 
d’aquesta entitat.

2. El Fons del Patrimoni Natural té l’objectiu d’impulsar actuacions relaciona-
des amb la conservació, gestió, millora i valorització del patrimoni natural i la bio-
diversitat.

3. El Fons del Patrimoni Natural s’ha de dotar amb el 50% dels ingressos obtin-
guts de l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica. També es pot dotar amb qualsevol altra font de recursos econòmics que 
el Govern consideri adequada.

4. Es poden destinar recursos econòmics del Fons del Patrimoni Natural a la do-
tació dels mitjans tècnics i humans necessaris per a gestionar-lo.

Setena. Igualtat efectiva de dones i homes en els òrgans 
Per a constituir-se els òrgans que deriven d’aquesta llei, s’ha de complir el que 

estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, pel 
que fa a la paritat mínima.
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Disposicions transitòries

Primera. Òrgans i entitats afectats per la creació de l’Agència de la 
Natura de Catalunya
Els òrgans i les entitats afectats per la creació de l’Agència de la Natura de Ca-

talunya mantenen l’adscripció orgànica o la naturalesa jurídica i continuen complint 
llurs funcions fins a l’entrada en vigor del reglament que en reguli l’estructura dins 
l’Agència i, si escau, el règim de gestió desconcentrada.

Segona. Constitució de l’Agència de la Natura de Catalunya 
L’Agència de la Natura de Catalunya s’ha de constituir en el moment que es dicti 

el decret que n’aprovi els estatuts.

Tercera. Règim excepcional per a la posada en funcionament de 
l’Agència de la Natura de Catalunya 
Es pot establir un règim excepcional per a la posada en funcionament de l’Agèn-

cia de la Natura de Catalunya, amb la finalitat que no estigui subjecta a les limita-
cions genèriques que pugui establir la legislació pressupostària en matèria de perso-
nal destinades al conjunt del sector públic de la Generalitat, llevat que s’indiqui el 
contrari i sens perjudici de la normativa estatal bàsica.

Disposicions finals 

Primera. Funcions de l’Agència de la Natura de Catalunya a Aran
En l’àmbit territorial d’Aran, el Consell General d’Aran exerceix les funcions de 

l’Agència de la Natura de Catalunya que corresponen a competències transferides 
pel Govern de la Generalitat al Consell. L’Agència i el Consell han d’establir acords, 
protocols i sistemes de treball per a la coordinació i col·laboració mútua en projectes 
que afectin les dues parts.

Segona. Preceptes que comporten despeses
El preceptes que comporten despeses amb càrrec als pressupostos de la Gene-

ralitat produeixen efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos 
corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor 
d’aquesta llei.

Tercera. Estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya 
El Govern ha d’aprovar els estatuts de l’Agència de la Natura de Catalunya en el 

termini d’un any a comptar de la publicació d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 17 de juny de 2020
El secretari primer, Eusebi Campdepadrós i Pucurull; el president, Roger Torrent 

i Ramió
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.30. Debats generals

Debat específic sobre les conseqüències del tancament de les 
plantes de Nissan Motor Ibérica
255-00014/12

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 70685; 70692; 70693; 70695; 70698; 70699; 70700 i 70794; 70701; 70702 

Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, Mesa de la 

Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 30.06.2020

SUBGRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 70685)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, representant, Santi Rodríguez i Serra, diputat del 

Subgrup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que establei-
xen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les següents pro-
postes de resolució subsegüents al Debat específic sobre les conseqüències del tan-
cament de les plantes de Nissan Motor Ibérica (tram. 255-00014/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Posicionament envers el tancament de les 
plantes de Nissan Motor Ibérica
El Parlament de Catalunya: 
1. Lamenta l’anunci de la direcció de Nissan Motor Ibérica de cessar la seva ac-

tivitat productiva a les diferents plantes de producció de la Zona Franca, Montcada 
i Reixac i Sant Andreu de la Barca.

2. Expressa la seva solidaritat amb els treballadors que, directament i indirec-
tament, es veuen afectats per la decisió anunciada per la direcció de Nissan Motor 
Ibérica, i també a llurs famílies.

3. Lamenta la decisió de la direcció de Nissan Motor Ibérica de no comparèixer 
davant la sessió conjunta de la Comissió d’Empresa i Coneixement i la Comissió de 
Treball, Afers Socials i Famílies, per tal de compartir els motius que han originat 
aquesta decisió.

4. Expressa la seva preocupació per l’impacte d’aquesta decisió sobre la indústria 
catalana, i particularment, sobre el sector de l’automoció.

Proposta de resolució 2. Suport a la indústria de l’automoció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Explorar totes les possibilitats que permetin revertir la decisió de la direcció de 

Nissan Motor Ibérica de cessar la producció de les seves factories a Catalunya.
2. Adoptar les mesures necessàries per tal de garantir, que en el cas extrem que 

s’arribi al cessament definitiu de l’activitat, es garanteixin els drets dels treballadors 
i que s’articulin les mesures necessàries per tal de facilitar la recol·locació dels tre-
balladors afectats.

3. Impulsar la completa execució de les mesures previstes al Pacte per la Indús-
tria 2017-2020, prioritzant aquelles que en l’actual moment de crisi sanitària, poden 
ser útils per a la reactivació del sector industrial.

4. Engegar les mesures previstes al Programa de suport a la indústria de la mo-
bilitat i l’automoció, dotant-lo del pressupost suficient per a la seva implementació 
tenint en compte l’impacte que la decisió de Nissan pot tenir a curt termini sobre 
les empreses del sector.
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5. Treballar, conjuntament amb el Govern d’Espanya, per implementar les me-
sures necessàries que permetin reforçar el sector industrial i, en particular, el sector 
de l’automoció, entre d’altres l’execució d’infraestructures de mobilitat i de recerca 
i l’execució de plans d’estimulació de la demanda.

Proposta de resolució 3. En favor d’un clima propici a l’activitat 
econòmica
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a abandonar tota decisió o pro-

jecte polític que es situï al marge de l’ordenament jurídic. Persistir en la presa de 
decisions al marge de la legalitat, o alimentar des del poder polític conflictes que en 
alguns casos han esdevinguts violents, genera una important inseguretat jurídica a 
les empreses i també al conjunt de la societat i no aporta res positiu al desenvolupa-
ment econòmic de Catalunya ni al benestar social del catalans.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Alejandro Fernández Álvarez, representant; Santi Rodríguez i Serra, diputat, 

SP PPC

SUBGRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 70692)

A la Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement i la Mesa de la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
Carles Riera Albert, representant, Vidal Aragonés Chicharro, diputat del Sub-

grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten 
les següents propostes de resolució subsegüents al Debat específic sobre les conse-
qüències del tancament de les plantes de Nissan Motor Ibérica (tram. 255-00014/12 
i 250-01300/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar els trà-

mits que siguin necessaris per donar curs a una Projecte de Llei, que es tramiti en 
lectura única, de reforma de l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors pel seu tras-
llat a la Mesa del Congrés del Diputats, mitjançant la qual es recuperi la normativa 
vigent amb anterioritat a la vigència del Real Decreto 3/2012, és a dir, entre d’altres 
qüestions la recuperació de la resolució de l’Autoritat Laboral pels supòsits en els 
quals el procés d’acomiadament col·lectiu finalitzi sense acord antre les parts.

Proposta de resolució 2
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a efectuar tots els 

canvis normatius per condicionar al manteniment de l’ocupació qualsevol subvenció 
o ajut públic superiors a 30.000 € anuals o 300.000 € en períodes de 10 anys de la 
Generalitat a societats anònimes o societats limitades. Al respecte s’hauran de re-
tornar els ajuts o subvencions sempre que s’hagi reduït l’ocupació en un 10% de la 
plantilla en els mateixos períodes que es fixin com a límits per condicionar els ajuts 
o subvencions.

Proposta de resolució 3
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a acompanyar als 

Comitès d’Empresa de Nissan Motor Iberica SA i de les empreses subcontractades 
per la mateixa (els anomenats «proveïdors») en totes aquelles accions que permetin 
mantenir l’activitat productiva als centres de treball de Zona de Franca-Montcada 
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i Reixac-Sant Andreu de la Barca i la resta d’empreses que depenen de la seva ac-
tivitat.

Proposta de resolució 4
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a, en el supòsit que 

la mercantil Nissan Motor Ibèrica SA acabés cessant la seva activitat de producció 
de vehicles a les plantes catalanes: 

a) procedir a nacionalitzar els bens mobles i infraestructures necessàries de les 
actuals plantes per procedir a la fabricació del vehicle elèctric que el Govern es-
panyol i la Generalitat de Catalunya han proposat al document «Incentivos al plan 
industrial y a la asignación de modelo de vehiculo eléctrico a la planta de Nissan 
Motor Ibèrica SA en Barcelona/Zona Franca» i garantir el dret preferent dels ac-
tuals treballadors i treballadores de Nissan Motor Iberica SA perquè siguin els que 
realitzin aquesta activitat.

Proposta de resolució 5
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a, en el supòsit que 

la mercantil Nissan Motor Ibèrica SA acabés cessant les seva activitat de producció 
de vehicles a les plantes catalanes: 

a) crear una empresa pública catalana que tindrà com a objecte social la fabri-
cació del vehicles elèctrics, activitats de mobilitat sostenible i totes aquelles altres 
on després d’un estudi del Departament d’Empresa i Coneixement i el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies detectin els dèficits de sobirania productiva del 
nostre país.

b) els treballadors i les treballadores de Nissan que hagin vist extingit el seu con-
tracte en un procés d’extinció col·lectiva de contractes seran subrogats per la nova 
empresa pública.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2020
Carles Riera Albert, representant; Vidal Aragonés Chicharro, diputat, SP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 70693)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Pol Gibert 

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb 
el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les 
següents propostes de resolució subsegüents al Debat específic sobre les conseqüèn-
cies del tancament de les plantes de Nissan Motor Ibérica (tram. 255-00014/12).

Exposició de motius
La indústria de l’automoció compta a Catalunya amb 143.000 treballadors i tre-

balladores directes i indirectes, 10.900 empreses, representant el 10,2% del PIB i 
amb una facturació de 23.800 milions d’euros. La fabricació d’automòbils a Catalu-
nya representa el 19,6% dels vehicles fabricats a Espanya.

Nissan, integrant de l’aliança Renault-Nissan-Mitsubishi, compta a Barcelona 
amb una planta principal a la Zona Franca i dues plantes més a Montcada i Sant 
Andreu de la Barca. Aquestes plantes de fabricació i les instal·lacions logístiques 
de l’empresa sumen aproximadament 3.000 treballadors i treballadores directes i 
20.000 indirectes. Cal recordar que la presència de Nissan Motor Ibérica a Catalu-
nya es remunta a la dècada dels anys vuitanta. Abans, però, Motor Ibérica ja em-
prava tecnologia de Nissan i fabricava cotxes d’aquesta marca.

El període 2017-2019 va suposar la finalització de diversos models de la marca i 
la producció, per tant, va caure. L’any 2019 es va acordar la rescissió del contracte 
de sis-centes persones, adquirint però, el compromís de reorientar les plantes cap a 
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altres productes. A principis d’any, l’empresa va anunciar que donava per finalitzada 
la fabricació a la Zona Franca del vehicle Mercedes pick-up X-Class el mes de maig, 
trencant al compromís adquirit i retallant novament la producció. Cal recordar que 
el volum d’aquest model representa el 15% de la producció total de la planta de la 
Zona Franca.

Al mes de maig, enmig de la pandèmia de la Covid-19, l’empresa japonesa va 
anunciar el tancament de totes les plantes a Catalunya, un tancament que serà pro-
gressiu fins al desembre del 2020, segons la mateixa companyia. Mesos enrere, tant 
el Ministeri d’Indústria com el Departament d’Empresa han estat treballant conjun-
tament per evitar el tancament amb diverses actuacions realitzades, entre les quals 
consta la presentació a l’empresa NISSAN del Pla de viabilitat que ni tan sols va 
rebre resposta formal.

El tancament de la planta principal de fabricació de Nissan a la zona Franca i el 
trasllat de la producció a l’estranger suposaria un impacte econòmic i social d’extra-
ordinàries dimensions, més profund encara en la situació en què ens trobem degut a 
la pandèmia originada per la Covid-19 i les conseqüències que se’n deriven, tant pels 
treballadors i treballadores directes i les seves famílies com pels treballadors i treba-
lladores indirectes i per al teixit industrial del nostre país. Cal recordar que l’impacte 
negatiu que poden suposar decisions dràstiques a Nissan repercutirà directament a 
més de vint mil treballadors i treballadores del sector de l’automoció.

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Sobre el paper de l’empresa
El Parlament de Catalunya constata: 
1. Que la direcció de l’empresa NISSAN ha declinat la seva participació en la 

comissió parlamentària creada específicament per tractar el tancament de les seves 
plantes ubicades a Catalunya.

2. Que la direcció de l’empresa NISSAN, no participant en aquesta comissió, de-
mostra una falta de respecte institucional cap al Parlament i els seus representants, 
així com una falta de responsabilitat social envers un territori on la factoria ha estat 
instal·lada més de 40 anys, justament la setmana que presentarà un expedient de re-
gulació d’ocupació que afectarà a tots els treballadors.

3. Que l’empresa NISSAN ha rebut de la Generalitat de Catalunya, durant els 
darrers 20 anys, 32 milions d’euros, 18 dels quals han estat per a ajudes directes 
vinculades a projectes realitzats, i els 14 milions d’euros restants han estat bonifi-
cacions a préstecs.

4. Que el Govern de la Generalitat, conjuntament amb el Ministeri d’Indústria, 
han portat a terme diverses actuacions per evitar el tancament de les plantes ubica-
des a Catalunya, entre les quals, la presentació d’uns compromisos establerts en el 
Pla de viabilitat per afavorir la continuïtat de les plantes.

5. Que la direcció de l’empresa NISSAN no ha actuat de manera honesta amb 
les administracions al no explicar de manera nítida quin eren els plans de la com-
panyia a Catalunya i no donar resposta a la proposta de Pla de viabilitat presentada 
per ambdues administracions.

El Parlament de Catalunya mostra: 
6. La profunda decepció per l’actitud de la direcció de l’empresa NISSAN en-

vers els treballadors i les treballadores de la companyia, les institucions catalanes i 
la indústria de l’automoció a Catalunya que es queda profundament afectada per la 
decisió de tancament de les plantes.

7. El compromís de tots els grups parlamentaris envers la defensa dels drets dels 
treballadors i treballadores de l’empresa NISSAN, així com el compromís ferm de 
treballar conjuntament amb l’objectiu de mantenir la ocupació a més de l’activitat 
de NISSAN a Catalunya.
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Proposta de resolució 2. Sobre l’ocupació i ajuts als treballadors
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Rebutjar la presentació de l’ERO i sol·licitar a l’empresa que treballi amb Sin-

dicats i Governs en alternatives industrials al tancament.
2. Realitzar una avaluació dels riscos sociolaborals de la decisió de Nissan a la 

seva plantilla i al conjunt del sistema de proveïdors.
3. Destinar 20 milions d’euros a les tasques de formació i outplacement dels tre-

balladors/es per fer front als possibles ajustos.
4. Posar en marxa un procés de suport preventiu amb els serveis d’orientació i 

formació del Servei d’ocupació de Catalunya.

Proposta de resolució 3. Formació
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Posar en marxa un procés d’acreditació professional per tots els treballadors 

i treballadores a l’efecte de que puguin consolidar la seva experiència com una for-
mació acreditada.

2. Incrementar la capacitació digital en les acciones formatives que tenen un vin-
cle directe amb el sector de l’automoció, especialment en els elements de formació 
continua i ocupacional.

3. Posar en marxa el Centre de Formació Professional l’Automoció, aturat des de 
fa anys per discrepàncies internes al Govern, per tal de poder reciclar i formar als 
treballadors/es del sector de l’automoció, millorant les seves capacitats i possibili-
tats de reinserció.

Proposta de resolució 4. Pla proveïdors i inversions a la planta
El Parlament insta el Govern a: 
1. Treballar conjuntament amb el Ministeri d’Indústria, en el cas que es confir-

mi el tancament de les plantes de NISSAN a Catalunya, per cercar socis industrials 
que puguin mantenir tota o part de l’activitat que NISSAN realitza a Catalunya, i el 
màxim de llocs de treballs possibles, afavorint així la potència industrial del país i, 
sobretot, del sector de l’automoció.

2. Dissenyar i presentar, en el termini de dos mesos, un Pla adreçats als proveï-
dors del sector de l’automoció que han vist afectada la seva activitat degut a l’anunci 
del tancament de la planta de Nissan, per tal de cercar solucions a la seva demanda, 
l’activitat i els llocs de treball que representen.

Proposta de resolució 5. Futur del sector de l’automoció 
El Parlament insta el Govern a: 
1. Destinar 500 milions d’euros en els propers quatre anys a les polítiques indus-

trials del sector de l’automoció per reforçar així aquesta activitat clau pel present i el 
futur de Catalunya, i conseqüentment modificar el pressupost del 2020 augmentant 
els recursos en 125 milions d’euros per l’any en curs.

2. Potenciar les línies de recerca i desenvolupament específiques en l’àmbit de la 
indústria de l’automoció i la mobilitat, en tots els programes de recerca del Depar-
tament d’Empresa i Coneixement.

3. Destinar 10 milions d’euros al programa de la indústria del coneixement en 
l’àmbit de l’automoció i la mobilitat per reforçar les línies de treball entre les univer-
sitats, els centres de recerca i la indústria del sector.

4. Crear una oficina per a la transformació de la indústria de l’automoció i la 
mobilitat per facilitar els processos de digitalització, de transició ecològica i d’inno-
vació.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP PSC-Units



BOPC 636
2 de juliol de 2020

3.10.30. Debats generals 20

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 70695)

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Martí Pachamé Barrera, diputado, José María 

Cano Navarro, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es-
tablecido por los artículos 154 y 155 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
siguiente propuesta de resolución subsiguiente al Debat específic sobre les conse-
qüències del tancament de les plantes de Nissan Motor Ibérica (tram. 255-00014/12), 
para que sea sustanciada ante las comisiones conjuntas la Comissió d’Empresa i Co-
neixement y la Comissió de Treball, Afers Socials i Familía, con el siguiente texto: 

Propuesta de resolución 1
1. El Parlament de Cataluña lamenta la decisión de Nissan Motor Ibérica de cer-

rar su planta en Cataluña e insta al Govern de la Generalitat a impulsar medidas 
para: (i) intentar que reconsidere su decisión; (ii) paliar los efectos de un eventual 
cierre de la empresa y (iii) garantizar los derechos de todos los trabajadores.

2. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a priorizar absolu-
tamente el mantenimiento de las empresas automovilísticas en Cataluña y el impul-
so de políticas industriales como principal motor de la competitividad.

3. El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a crear un grupo 
de trabajo que tenga como objetivo estudiar las ventajas y desventajas con que se 
encuentra la industria automovilística en Cataluña con la finalidad de impulsar me-
didas que permitan la viabilidad de estas empresas.

Propuesta de resolución 2
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Efectuar un seguimiento directo por parte del SOC de la evolución del des-

empleo en el sector del automóvil y su industria auxiliar, derivados del cierre de la 
planta de Nissan Motor Ibérica; a fin de profundizar en el estudio sobre el desem-
pleo en este sector y de detectar mejoras a realizar en cuanto a la empleabilidad de 
todos los trabajadores del sector, con libramiento de informe a esta comisión.

2. Destinar una partida suficiente a políticas de empleo activas para formación y 
mejora de la empleabilidad de trabajadores afectados por el cierre de Nissan Motor 
Ibérica o la industria auxiliar del automóvil.

3. Mejorar la difusión de la información relativa a las demandas del sector indus-
trial, en general, y de la automoción, en particular.

4. Impulsar la colaboración público-privada para el desarrollo de programas for-
mativos en disciplinas STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) que 
aúnen formación y prácticas o trabajo en empresas, concentrando especialmente 
los esfuerzos en las subdisciplinas relacionadas con la digitalización y la transición 
ecológica vinculadas al sector de la automoción.

5. Facilitar el acceso automático a cursos de formación especial diseñados e im-
partidos especialmente por el Centro de FP de Martorell, a todos los trabajadores 
afectados por el ERE de Nissan Motor Ibérica, y a aquellos subcontratados de Nissan 
Motor Ibérica, o trabajadores indirectos pertenecientes a industrias auxiliares del au-
tomóvil afectados por el anunciado cierre de Nissan Motor Ibérica.

6. Promover que se diseñen y efectúen cursos específicos para desempleados 
derivados del cierre de Nissan Motor Ibérica para mayores de 45 años, con especial 
incidencia en el aprendizaje sobre automóviles eléctricos y tecnologías sobre hidró-
geno, gas y otras relacionadas con las energías sostenibles.

7. Diseñar y efectuar cursos específicos para jóvenes de 18 a 27 años, con espe-
cial incidencia en el aprendizaje sobre automóviles eléctricos y tecnologías sobre 
hidrógeno, gas y otras relacionadas con las energías sostenibles.
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Propuesta de resolución 3
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Coordinar con el Grupo de Trabajo de Unidad de Mercado de la Secretaria 

General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Indus-
tria, Comercio y Turismo para llevar a cabo las medidas implementadas en el Marco 
de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte.

2. Realizar un estudio sobre el grado de implantación en Cataluña de las dife-
rentes energías alternativas en el sector del transporte por carretera (gas natural, 
electricidad, gas licuado del petróleo, hidrógeno, biocarburantes), en concreto sobre 
la situación de las infraestructuras de repostaje actualmente existentes de cada una 
de las energías existentes, sobre el número y evolución en los cinco últimos años de 
los vehículos matriculados de cada una de ellas, y sobre el grado de cumplimiento 
de los objetivos marcados en el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas 
en el Transporte.

3. Realizar un estudio sobre la capacidad instalada de generación eléctrica y la 
demanda futura de electricidad en función de las expectativas de introducción del 
vehículo eléctrico, para analizar los previsibles aumentos de demanda y la capaci-
dad de abastecimiento interno en función de las diferentes fuentes de generación 
eléctrica.

4. Construir un acceso ferroviario exclusivo de mercancías al puerto de Barcelo-
na con un tramo de vía doble de ancho mixto electrificado desde la bifurcación ac-
tual de la RFIG hasta la nueva playa de recepción /expedición del interior del Puerto 
junto al muelle Prat.

5. Impulsar la creación de Grupos de Trabajo formados por agentes públicos y pri-
vados, en los que deberán participar, además de los Departamentos competentes, las 
asociaciones ANFAC, SERNAUTO, GANVAM, ANIACAM, FACONAUTO, CIAC, 
EURECAT, PIMEC, FOMENT del TREBALL y los sindicatos CCOO y UGT.

Propuesta de resolución 4
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Establecer como prioritario el desarrollo de la industria de la movilidad soste-

nible desarrollando un plan específico para la movilidad sostenible.
2. Impulsar programas de créditos fiscales a aquellas empresas que apuesten de 

manera decidida por la I+D+i aplicada al sector de la automoción y de la movilidad 
sostenible.

3. Renovar progresivamente el parque móvil de la Generalitat (incluyendo coc-
hes oficiales, de policía y de bomberos) por vehículos sostenibles, asignando una 
partida presupuestaria específica a tal efecto y sin que pueda afectar al plan de ayu-
das que en su momento pudiera existir.

Propuesta de resolución 5
Cataluña dispone de 2.683 puntos de recarga, 1.991 urbanos y 692 interurbanos, 

lo que representa el 35% del total español, pero de todos ellos sólo hay 4 de más de 
250 kw que son los que más se aproximan al repostaje de un vehículo de combus-
tión. El Barómetro de la Electromovilidad sitúa a España en 17,2, siendo la media 
UE de 29,8. Cataluña se sitúa en 23,7 y lidera el ranking en España. En Europa el 
ranking lo lidera Noruega con un índice situado en 241,8.

La relación entre puntos de recarga y penetración del vehículo eléctrico es muy 
importante. La infraestructura de recarga nos sitúa en segundo lugar detrás de As-
turias, un 25,5 respecto a la media España del 16,8 y la media europea liderada por 
Noruega con un 150,7 y la media de Unión Europea 15 en 27,3.

El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar y liderar el proyecto Spanish Electric Concept Car que aglutine 

innovación, proyecto industrial y liderazgo de la industria del vehículo eléctrico e 
hidrógeno mediante la colaboración público-privada.
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2. Desarrollar un Plan de Subvenciones para la movilidad sostenible y eficiente 
que contemple: 

– La implantación de una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos con 
especial incidencia en las de alta potencia (superior a 250 kw).

– La implantación y colaboración con las Administraciones Locales para el de-
sarrollo de sistemas de préstamos de bicicletas eléctricas.

– La implantación de medidas para promover una mayor participación de los me-
dios de transporte más eficientes y sostenibles, en detrimento de la utilización del 
vehículo privado con baja ocupación.

3. Implementar un Plan Renove 2020 Catalunya por un importe de al menos 
10.000.000 euros que contemple: 

– El incremento de las ayudas que se aplicará con carácter retroactivo al 30 de 
enero de 2020, es decir, a las operaciones realizadas dentro de este programa desde 
esa fecha.

– El programa de la compra de vehículos de kilómetro 0, que podrán ser objeto 
de subvención en las mismas condiciones que los nuevos siempre que sean de pri-
mera matriculación, propiedad de un concesionario, que no hayan recibido ninguna 
subvención y que tengan un número de kilómetros inferior a 100.

4. Realizar y presentar ante la Comisión de Empresa y Conocimiento un estu-
dio, antes de 6 meses, sobre la viabilidad de otros modelos alternativos de movilidad 
sostenible y eficiente, en concreto vehículos basados en hidrógeno y en gas natural.

5. Eliminar las trabas administrativas que retrasan o paralizan la instalación de 
puntos de recarga de alta potencia.

6. Instar al Gobierno de España a declarar de utilidad pública las infraestructu-
ras de alta potencia, con una potencia igual o superior a 100 kw.

7. Asegurar la existencia de recarga pública en los principales corredores ubica-
das en las gasolineras y áreas de servicio que están vigiladas y mantenidas, de tal 
forma que exista cobertura de recarga cada 100 km.

8. Desarrollar e implantar puntos de recarga de hidrógeno y gas natural con el 
objetivo de alcanzar la media europea.

Palacio del Parlamento, 29 de junio de 2020
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Martí Pachamé Barrera, José María Cano Na-

varro, diputados, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ I GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER 

CATALUNYA (REG. 70698)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eduard Pujol 

i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, d’acord amb el 
que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents propostes de resolució subsegüents al Debat específic sobre les conseqüències 
del tancament de les plantes de Nissan Motor Ibérica (tram. 255-00014/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Coordinació Institucional en defensa de la 
continuïtat i viabilitat de Nissan a Catalunya
El Parlament de Catalunya constata que davant de l’anunciat tancament per part 

de la multinacional NISSAN, cal establir mecanismes de seguiment i de coordina-
ció, tant a nivell de la Generalitat com amb altres administracions, als efectes de 
poder dur a terme actuacions urgents tant en els elements per a la reindustrialitza-
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ció, com en la recuperació i noves oportunitat d’ocupació, directes i indirectes de les 
persones treballadores afectades.

En aquest sentit, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Crear una oficina tècnica específica NISSAN, pel seguiment i coordinació, tant 

de la situació de l’empresa com de l’afectació en altres empreses proveïdores.

Proposta de resolució 2. L’Oficina per a la Transformació de la Indústria 
de la Mobilitat i l’Automoció
En aquest sentit, i tant per l’impacte particular de la decisió de Nissan, com de 

manera general pel conjunt del sector de l’automoció i mobilitat a Catalunya, el Par-
lament insta al Govern a: 

1. Impulsar la Creació de l’Oficina per a la Transformació de la Indústria de la 
Mobilitat i l’Automoció, per tal de fer l’acompanyament a la indústria i les empreses 
en el procés de transició del sector cap a la mobilitat del futur. Entre d’altres actua-
cions, aquesta Oficina hauria de treballar en: 

a. la posta en marxa d’una línia de treball transversal específica per a la prospec-
ció i captació d’inversions en la indústria específica de la bateria i l’atracció de nous 
models per a les plantes d’assemblatge.

b. la coordinació d’un programa de suport a la reorientació de negoci de les em-
preses del sector de mobilitat i d’automoció, que inclogui una tasca d’anàlisi i refle-
xió estratègica i també la implementació del pla de negoci que se’n derivi.

c. el disseny d’un nou programa de suport als proveïdors del sector auto, amb 
especial incidència a aquells afectats per la decisió de NISSAN, que ja sigui per la 
diversificació de producte o negoci o per la caiguda de producció de determinats 
models. Aquest programa ha d’ajudar a mantenir l’ocupació mentre dura aquesta 
transició a la implementació del pla de negoci derivat del procés de reflexió estratè-
gica dels proveïdors. Aquest programa donarà suport a les despeses fixes i variables 
de caire estructural de les companyies i no vinculades al seu nivell d’activitat.

d. promoure activitats d’acompanyament a la transformació digital de la indús-
tria de la mobilitat i l’automoció a través del Programa PROACCIÓ 4.0.

e. fomentar per part de les administracions públiques catalanes, la utilització de 
la compra pública innovadora en l’àmbit de la mobilitat en serveis públics, especial-
ment en relació a aquelles propostes alternatives per a la continuïtat de l’activitat 
industrial de les plantes de Nissan a Catalunya.

f. treballar en la promoció de projectes d’innovació en l’àmbit de la mobilitat per 
part dels centres Tecnològics i els agents de la Xarxa Tecnio.

Proposta de resolució 3. Requalificació i suport a les persones 
treballadores i impuls de les polítiques actives d’ocupació
El Parlament de Catalunya constata que és necessària més i millor formació per 

augmentar les competències de les treballadores i treballadors i la competitivitat de 
les empreses de Catalunya. En l’última Conferència Sectorial, Catalunya ha patit 
una retallada de més de 215 milions d’euros que s’havien de destinar precisament a 
polítiques d’ocupació per a donar suport a les persones en situació de desocupació i 
millorar l’ocupabilitat del conjunt de la població activa. Això ha provocat una pro-
funda revisió de la planificació de programes i actuacions del Servei Públic d’Ocu-
pació de Catalunya per adaptar-la a les noves necessitats socials, a la capacitat real 
d’execució i a la disponibilitat pressupostària.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reclamar al Govern de l’Estat un major compromís i inversió en polítiques 

d’ocupació, mitjançant una nova reunió de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Re-
lacions Laborals en què s’atorgui a Catalunya com a mínim els més de 215 milions 
d’euros de retallada respecte el pressupost de l’any passat.

2. Impulsar un projecte de requalificació i atenció personalitzada a les treballa-
dores i treballadors afectades per la pèrdua del lloc de treball com a conseqüència 
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d’un expedient de regulació d’ocupació, gestionat des del propi territori per situar les 
expectatives de la persona treballadora i acompanyar-la en el procés de reinserció 
laboral amb mesures immediates de reactivació, adaptació a nous sectors i/o acredi-
tació de competències per fer més fàcil el trànsit entre sectors productius.

Proposta de resolució 4. Impuls a la inversió i la exportació 
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
Impulsar, en col·laboració amb l’ICF, un programa de finançament a la inver-

sió per a les empreses, principalment enfocat a facilitar les exportacions, implan-
tació a altres països, obertures de nous mercats, projectes tractors, millora de la 
competitivitat, desenvolupament de nous productes, per facilitar la reconversió i 
transició empresarial a un nou model de negoci.

Proposta de resolució 5. Centre de Formació Professional d’Automoció 
de Martorell
El Parlament de Catalunya constata que el sector de l’automoció és una part im-

portant de l’economia, amb teixit industrial que genera riquesa i ocupa a milers de 
treballadors i treballadores a Catalunya.

Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Obrir una nova fase de licitació que inclourà una fase prèvia de consulta al 

mercat. Aquesta consulta estarà oberta als principals operadors del sector de l’au-
tomoció i del mon acadèmic i així poder preparar una nova licitació que permeti 
desenvolupar millor les característiques pròpies d’un centre integrat de formació.

2. Convocar una trobada del futur òrgan de seguiment de l’execució del contrac-
te format per el Govern de la Generalitats, l’ajuntament de Martorell, els sindicats 
CCOO i UGT les patronals Foment del Treball i PIMEC i el Clúster de l’automoció.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat, portaveus

Les propostes de resolució amb numeració senar s’han d’assignar al Grup Par-
lamentari de Junts per Catalunya i les propostes de resolució amb numeració parell 
s’han d’assignar al Grup Parlamentari Republicà.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 70699)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenta les següents propostes de resolució subsegüents al Debat específic sobre 
les conseqüències del tancament de les plantes de Nissan Motor Ibérica (tram. 255-
00014/12).

El passat 28 de maig, la companyia Nissan, anunciava en el marc de la reestruc-
turació del seu negoci a Europa, de la ma de l’aliança amb Renault, el tancament 
de les plantes productives que l’empresa te a Catalunya, a Barcelona Zona Franca, 
Montcada i Reixach i Sant Andreu de la Barca. Aquesta decisió, plantejada amb cri-
teris empresarials i sense considerar l’impacte negatiu que suposa a empreses auxi-
liars, persones treballadores i al conjunt del territori, ha obviat la llarga tradició de 
l’empresa a Catalunya i tot el suport públic que des de les Administracions Públi-
ques i en particular de la Generalitat de Catalunya, s’ha donat a l’empresa pels pro-
jectes d’inversió fets o pendents de realitzar amb l’objectiu de garantir la continuïtat 
de l’activitat i el manteniment d’una ocupació de qualitat.

En aquest sentit, i tant per l’impacte particular de la decisió de Nissan, com de 
manera general pel conjunt del sector de l’automoció i mobilitat a Catalunya, el 
Grup Parlamentari de Junts per Catalunya presenta les següents: 
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Propostes de resolució

Proposta de resolució 1
El Parlament insta al Govern a: 
1. Mantenir la interlocució al més alt nivell amb la companyia Nissan, per a de-

fensar la continuïtat i viabilitat de les seves plantes productives a Catalunya, i mirar 
de garantir al màxim, el manteniment dels llocs de treball.

2. A portar a terme les actuacions necessàries per tal que s’estableixi entre la 
companyia i les administracions competents en matèria industrial, un marc de dià-
leg, a banda del diàleg que es pugui portar a terme amb els representants dels treba-
lladors en la taula reglada del període de consultes de l’Expedient administratiu de 
Regulació d’Ocupació, on es detallin les alternatives per a la continuïtat de l’activitat 
industrial en els tres centres productius, i que determini les solucions de continuïtat 
per al parc de proveïdors mitjançant altres tipus de contractes, en el marc de Nissan 
o de l’aliança.

Proposta de resolució 2
El Parlament insta el Govern a: 
Determinar l’impacte exacte dels proveïdors afectats per la decisió de la compa-

nyia, tant en l’àmbit de les peces de components, com en els de serveis i productes 
vinculats al centre tècnic, destacant la traçabilitat en el conjunt de la seva cadena 
de valor i l’impacte econòmic que suposa, per a partir d’aquesta informació, ini-
ciar de comú acord entre el Govern i la companyia Nissan, un pla específic per a 
cada proveïdor on es garanteixi durant els propers dos anys, el manteniment de la 
facturació en termes econòmics i de productes a subministrar, es contribueixi a  
la detecció de nous clients i nous productes, tot garantint via la diversificació, la com-
petitivitat de les empreses afectades, i que possibiliti el manteniment dels llocs de  
treball.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM (REG. 70700 I 70794)

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Lucas Silvano Ferro Solé, diputat, Yolanda 

López Fernández, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat específic sobre 
les conseqüències del tancament de les plantes de Nissan Motor Ibérica (tram. 255-
00014/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Suport als treballadors i treballadores de 
Nissan
Després de mesos d’incertesa, el passat mes de maig l’empresa Nissan anunciava 

la decisió de tancar les seves plantes a Barcelona a través d’un pla de reestructuració 
que suposarà una reducció del 20% de la seva capacitat productiva fins a 2023.

Un tancament que podria posar fi a gairebé un segle d’història de l’empresa al 
nostre país. Aquesta decisió deixaria sense feina a 3.000 treballadors i treballado-
res i afectaria a més de 20.000 llocs de treball d’empreses auxiliars associades a la 
Nissan.
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Nissan i els seus proveïdors són responsables del 1,3% del PIB de Catalunya i del 
2,6% de l’ocupació industrial per la qual cosa l’impacte econòmic, social i laboral 
d’aquest tancament seria dramàtic.

Destaquem que els ajuts públics atorgats a l’empresa Nissan per al desenvolu-
pament de la seva activitat han estat de l’ordre de 180 milions d’euros i que el seu 
tancament és degut a decisions de reestructuració empresarial i no a pèrdues econò-
miques de les plantes de Catalunya.

Tanmateix, la marxa de l’empresa podria sortir-li per més de 1.000 milions d’eu-
ros associats als contractes laborals, el retorn de les subvencions públiques i el llo-
guer dels contractes pels terrenys que ocupa a Zona Franca. A més del cost de les 
indemnitzacions de la cancel·lació dels contractes mercantils amb proveïdors.

Els treballadors de Nissan porten en vaga indefinida des dels mes de maig en 
lluita per mantenir els seus llocs de treball. Una vaga que ha rebut el suport de mi-
lers de treballadors d’altres empreses tant a Catalunya com a la resta de l’Estat espa-
nyol, així com de les de diverses administracions.

El Parlament de Catalunya: 
1. Rebutja la decisió presa per l’empresa Nissan sobre el tancament de les seves 

plantes i la finalització de la seva activitat productiva a Catalunya el proper desem-
bre.

2. Expressa tot el seu suport als treballadors i treballadores de l’empresa Nissan 
i a la vaga convocada per defensar la continuïtat de l’empresa.

3. Insta el Govern de la Generalitat a impulsar, conjuntament amb la resta d’ad-
ministracions, les accions necessàries –polítiques, jurídiques i econòmiques– per 
evitar el tancament de les plantes de Nissan a Catalunya.

4. Insta al Govern de la Generalitat a impulsar, conjuntament amb la resta d’ad-
ministracions, un procés de negociació amb l’aliança Nissan-Renault-Mitsubishi per 
acordar un pla estratègic que garanteixi la seva permanència a Catalunya.

Proposta de resolució 2. Promoció de l’automoció sostenible a 
Catalunya
El tancament de les plantes de Nissan a Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant 

Andreu de la Barca amenaça amb colpejar amb duresa el teixit industrial català. 
L’impacte en llocs de treball, precarització laboral i producció de riquesa d’aquest 
tancament són incalculables. Aquest tancament a més, coincideix amb un moment de 
forta crisis econòmica provocada pels efectes de la crisis sanitària de la Covid-19. El 
trencament de les cadenes de distribució global fruit de la pandèmia, l’aturada pro-
ductiva o el deteriorament de la demanda interna i externa, afectaran amb força al 
sector de l’automoció i poden generar majors pèrdues laborals i econòmiques. Recor-
dem que el sector de l’automoció genera a Catalunya 143.000 llocs de treball entre di-
rectes i indirectes, factura al voltant de 23.800 milions d’euros i representa un 10,2% 
del PIB català segons dades del Departament d’Empresa i Coneixement.

Sumat a aquesta situació actual, el sector de l’automoció també ha de fer front 
a la seva pròpia transició cap a un model més sostenible de negoci. La necessitat 
d’apostar per la producció de models més sostenibles energèticament i mediambien-
talment com són els models híbrids i elèctrics comporta que el sector hagi de rea-
litzar una profunda transformació en els seus models de producció actual. El sector 
necessita una reconversió de futur.

Creiem que l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que tradicionalment ha estat lli-
gada al sector de l’automoció des de principis del s. xx, ha de ser un lloc on la indus-
tria de l’automoció pugui desenvolupar la reconversió i la transformació productiva 
necessària. L’Àrea Metropolitana ha de ser un hub de l’automoció sostenible que 
caracteritzarà el futur del sector en els propers anys.

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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1. Elaborar un pla estratègic, en col·laboració amb les administracions locals, per 
convertir el Àrea Metropolitana de Barcelona en un hub de l’automoció sostenible 
que garanteixi ocupació de qualitat i generació de riquesa.

2. Dissenyar, en el marc dels fons europeus per a la recuperació, un Pla estratègic 
per a la modernització i transformació del sector de l’automoció a Catalunya.

Proposta de resolució 3. Recuperació del control de l’autorització prèvia 
per a que les empreses puguin portar a terme un acomiadament
El tancament de les plantes de Nissan a Zona Franca, Montcada i Reixac i Sant 

Andreu de la Barca amenaça amb colpejar amb duresa el teixit industrial català. 
Aquest tancament deixaria a més de 3.000 treballadors i treballadores directes sense 
feina i posaria en risc a més de 20.000 treballadors i treballadores indirectes. L’im-
pacte en l’ocupació industrial, en la precarització laboral i en la producció de riquesa 
d’aquest tancament són incalculables.

Aquest tancament a més, coincideix amb un moment de forta crisis econòmica 
provocada pels efectes de la crisis sanitària de la Covid-19. El trencament de les ca-
denes de distribució global fruit de la pandèmia, l’aturada productiva o el deteriora-
ment de la demanda interna i externa, afectaran amb força al sector de l’automoció 
i poden generar majors pèrdues laborals i econòmiques. La situació del sector pot 
arribar a ser dramàtica i obliga a les administracions a actuar de forma ràpida i efi-
caç per evitar un daltabaix laboral.

La desprotecció dels treballadors i treballadores, i del conjunt de l’economia ca-
talana, davant una decisió unilateral de l’empresa és fruit de la reforma laboral del 
PP del 2012 que impossibilita la intervenció pública en els processos de reestructu-
ració i tancaments d’empreses eliminant l’autorització preceptiva de l’autoritat labo-
ral competent, que havia estat fins llavors competència dels departaments de Treball 
dels territoris en els quals només afectava una sola autonomia i del Ministeri de Tre-
ball quan afectava a més d’una.

Una eina que reforçava la tutela dels treballadors en aquests processos i permetia 
protegir el teixit productiu del país.

Amb les modificacions del PP les empreses només necessiten garantir un proce-
diment jurídic escrupolós amb la norma i amb els procediments d’informació i con-
sulta, una situació que desprotegeix als treballadors, els impossibilitat en casos com 
aquests exigir un procés de negociació amb la empresa i possibilita la fuita d’empre-
ses per decisions corporatives.

El Parlament de Catalunya manifesta: 
1. La necessitat de derogar la reforma laboral. Cal recuperar els drets laborals ar-

rabassats amb la reforma laboral de 2012, que ha suposat un element de precarització 
i afebliment de drets dels treballadors, desequilibrant a favor de l’empresari l’estruc-
tura de la negociació col·lectiva i la possibilitat d’articular la relació laboral.

2. La necessitat de derogar l’article 51 del Reial Decret-Llei 3/2012, de 10 de fe-
brer, de mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, amb la finalitat de que 
l’administració recuperi el control d’autorització prèvia per a que les empreses pu-
guin portar a terme un acomiadament col·lectiu.

Proposta de resolució 4. Mesa del Sector de l’Automoció
El sector de l’automoció genera a Catalunya 143.000 llocs de treball entre direc-

tes i indirectes, factura al voltant de 23.800 milions d’euros i representa un 10,2% 
del PIB català segons dades del Departament d’Empresa i Coneixement.

Aquest tancament a més, coincideix amb un moment de forta crisis econòmica 
provocada pels efectes de la crisis sanitària de la Covid-19. El trencament de les ca-
denes de distribució global fruit de la pandèmia, l’aturada productiva o el deteriora-
ment de la demanda interna i externa, afectaran amb força al sector de l’automoció 
i poden generar majors pèrdues laborals i econòmiques.
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Davant d’aquesta situació creiem que des dels poders públics catalans caldria ac-
tivar els mecanismes institucionals i de diàleg social que establia el Pacte Nacional 
per la Indústria respecte el sector de l’automoció així com articular les propostes 
sorgides del Pla de Suport a la Indústria de la Mobilitat i de l’Automoció 2020-2025.

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Crear un grup de treball permanent de la Mesa del Sector de l’Automoció amb 

els agents socials i les institucions publiques que permeti el contacte entre els prin-
cipals actors del sector amb rapidesa davant de qualsevol canvi sobtat.

2. Fixar reunions periòdiques de la Mesa del Sector de l’Automoció per poder 
refer, ampliar o modificar el Programa de Suport de la Mobilitat i de l’Automoció 
2020-2025.

2. Iniciar la implementació immediata de les mesures pactades pels agents so-
cials, econòmics i els poders públics en el Pla de Suport de la Mobilitat i de l’Au-
tomoció 2020-2025, amb la dotació pressupostària necessària, per tal de revertir la 
situació creada pel tancament de la planta de Nissan i la crisis econòmica deriva de 
la Covid-19.

Proposta de resolució 5. Ajudes públiques al sector de l’automoció
En els darrers anys la multinacional japonesa Nissan ha rebut entorn de milions 

d’euros en ajudes públiques del conjunt d’administracions competents.
Catalunya ha concedit a l’empresa en els últims 15 anys un total de 85 milions 

d’euros –53 milions d’euros en préstecs, 14 milions en ajuts equivalents i 18 milions 
d’ajuts directes–.

Per part de el Govern d’Espanya, entre 2009 i 2011 l’empresa va rebre uns 100 
milions dins el programa de Foment de la Competitivitat de sectors estratègics in-
dustrials. A més dels 43 milions d’euros que va rebre entre 2005 i 2008.

A mitjans de juny el Govern va aprovar un pla d’ajudes a l’automoció, denominat 
Moves, dotat amb 100 milions d’euros, un 222% més que l’edició anterior. Catalu-
nya rebrà un total de 16.120.000.

A més de poder rebre 5.500 euros per l’adquisició d’un cotxe elèctric si es feia 
entrega del cotxe l’antic, aquest programa porta algunes novetats.

Aquests ajuts evidencien l’interès general en el manteniment del sector de l’au-
tomoció i haurien de coresponsabilitzar a l’empresa en la garantia del manteniment 
de la producció i de l’ocupació.

Donada l’actuació unilateral de Nissan España, cal replantejar a futur els ajuts 
públics al sector.

El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta la necessitat de vincular els ajuts del Plan Renove del Govern cen-

tral al manteniment de l’ocupació i/o a la participació pública en les empreses be-
neficiàries.

2. Manifesta la necessitat de que el fons de reconstrucció postCovid19, anunciat 
per la Comissió Europea, no estigui condicionat a reformes estructurals.

3. Manifesta que els fons de reconstrucció europeus han de dirigir-se a invertir 
en la sostenibilitat i la transició ecològica que garanteixi un futur per al sector in-
dustrial i de l’automoció al nostre país davant dels canvis, reptes i transformacions 
futures.

4. Insta el Govern a condicionar els plans d’ajudes del Govern de la Generalitat 
al manteniment de l’ocupació i/o a la participació de pública en les empreses bene-
ficiaries.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Yolanda López Fernández, Lucas Silvano 

Ferro Solé, diputats, GP CatECP
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GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 70701)

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Antoni Cas-

tellà i Clavé, portaveu a la Comissió d’Empresa i Coneixement del Grup Parlamen-
tari Republicà, Jordi Albert i Caballero, diputat del Grup Parlamentari Republicà, 
d’acord amb el que estableixen els articles 154 i 155 del Reglament del Parlament, 
presenten les següents propostes de resolució subsegüents al Debat específic sobre 
les conseqüències del tancament de les plantes de Nissan Motor Ibérica (tram. 255-
00014/12).

Propostes de resolució

Proposta de resolució 1. Catalunya, Pol de Recerca i Innovació en 
Mobilitat i Automoció al sud d’Europa
El Parlament de Catalunya constata que el sector de la mobilitat i l’automoció ha 

estat històricament un sector estratègic per a Catalunya al llarg del segle xxi i ma-
nifesta el seu compromís per assegurar la continuïtat d’aquest sector estratègic a la 
Catalunya del segle xxi.

Per aquests motius considera imprescindible de garantir-ne la seva renovació in-
dustrial, dintre de l’impuls d’un model productiu basat en el coneixement, i insta a 
el Govern de la Generalitat a: 

1. Treballar per a convertir Catalunya en el pol de referencia de la recerca en mo-
bilitat a el sud de Europa, aprofitant la xarxa de recerca pública i privada, així com 
les instal·lacions de recerca i desenvolupament ja existents per a propulsar Catalu-
nya al capdavant de la renovació industrial i la innovació del sector de l’automòbil 
i la mobilitat.

2. Impulsar la creació d’un «Centre d’excel·lència en Mobilitat», amb la partici-
pació del Govern, les universitats i els sector de l’Automoció en coordinació amb 
l’Institut Europeu de la Mobilitat (KIC EIT Urban Mobility) creat el 2018 i que ha 
instal·lat la seva seu a Barcelona a traves de la iniciativa CARNET per un període 
tres anys, amb l’objectiu de alinear les diferents iniciatives de recerca i desenvolu-
pament del sector de l’Automoció i mobilitat a Catalunya.

3. Estudiar les possibilitats existents per a posar a impulsar activitats en recerca 
i innovació del sector de l’automoció les instal·lacions del Circuit de Catalunya, tot 
reforçant les estructures de recerca ja existents en el clúster l’automoció i apostant 
per complementar l’activitat d’oci del Circuit amb l’impuls de l’economia del conei-
xement.

4. Exigir a el Govern de l’Estat la cogestió del Pla d’Ajudes del Sector de l’Au-
tomòbil, amb una estimació inicial de 3.750 M€, per a tal de desenvolupar Catalu-
nya com el clúster Europeu del Sud d’Europa en recerca en l’àmbit de la mobilitat i 
l’automoció, així com d’assegurar que les ajudes destinades a empreses resulten en 
la capacitat d’incidència de l’administració en els processos de decisió, sigui amb 
clàusules de retorn en cas de deslocalització o prioritzant la conversió en capital ac-
cionarial en cas de no-retorn.

Proposta de resolució 2. Recuperar les Eines Necessàries per a Garantir 
els Drets de les Persones Treballadores
El Parlament de Catalunya manifesta que davant d’una situació com el possible 

tancament de Nissan, de greu afectació a l’economia del país, el govern de la Gene-
ralitat necessita disposar de totes les eines per poder fer-hi front: 

1. Ens cal reequilibrar les eines internes de les que disposem, recuperant una 
eina que abans de la reforma laboral del 2012 l’Autoritat Laboral disposava: l’auto-
rització administrativa dels ERO. No es tracta tant de disposar d’una competència 
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administrativa discrecional sinó posar en valor la capacitat de negociació i d’entesa 
entre les parts per arribar acords satisfactoris.

2. Ens cal garantir la participació efectiva en processos de decisió i que l’impuls 
de l’administració a l’hora d’impulsar projectes empresarials que aporten un valor 
afegit el nostre teixit econòmic i laboral van lligats a contrapartides que permetin 
assegurar la continuat de dits projectes a Catalunya. La més que probable necessitat 
del sector de reconversió i inversions públiques ha d’evitar la socialització de pèr-
dues i la privatització de beneficis.

3. Ens cal reequilibrar el poder de negociació asimètric entre capital i treball en 
una societat globalitzada, on el capital es cada cop més mòbil i els llocs de treball 
continuen estan localitzats. Especialment amb l’impuls a el teletreball, cal evitar que 
la mobilitat internacional de capital es converteixi en una subhasta de drets laborals. 
Les institucions nacionals, estatals i europees han de treballar per a globalitzar i 
universalitzar els drets laborals i el treball organitzat. En una economia internacio-
nalitzada, on els tractats de lliure comerç homogeneïtzen estàndards, cal que també 
garanteixin els estàndards laborals entre els països que els signen.

Per aquests motius, El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generali-
tat a: 

1. Exigir al Govern de l’Estat a modificar el marc normatiu per tal que el Govern 
de la Generalitat disposi, de nou, de la capacitat de poder resoldre aquells expedients 
que, després de la negociació, no s’ha pogut arribar a acord. És a dir, a potenciar les 
funcions de l’Autoritat Laboral de Catalunya, mitjançant la recuperació de l’autorit-
zació administrativa en els expedients en matèria de regulació d’ocupació.

2. Estudiar la possibilitat que els ajuts i les facilitats a les empreses han d’anar 
acompanyades de contrapartides. Per exemple, que la participació de l’Administra-
ció pública en l’accionariat de les companyies per tal de tenir incidència en la presa 
de decisions.

3. Traslladar a les institucions Europees la necessitat d’avaluació prèvia de l’im-
pacte laboral de futurs tractats de lliure comerç i, en tot cas, garantir que dits trac-
tats inclouen provisions que serveixen per a garantir els drets de les persones tre-
balladores i que impulsen el treball organitzat, especialment en aquells països que 
tenen una història de repressió d’organitzacions sindicals.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Anna Caula i Paretas, portaveu; Antoni Castellà i Clavé, portaveu a la CEC; 

Jordi Albert i Caballero, diputat, GP ERC

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA, GRUP PARLAMENTARI 

REPUBLICÀ, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR, GRUP 

PARLAMENTARI DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM, SUBGRUP PARLAMENTARI 

DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 70702)

A la Mesa del Parlament
Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, 

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, Eva Granados 
Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Susan-
na Segovia Sánchez, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Po-
dem, Carles Riera Albert, representant del Subgrup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 154 
i 155 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolució sub-
següent al Debat específic sobre les conseqüències del tancament de les plantes de 
Nissan Motor Ibérica (tram. 255-00014/12).



BOPC 636
2 de juliol de 2020

3.10.30. Debats generals 31 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya constata: 
1. Que la direcció de l’empresa NISSAN ha declinat la seva participació en la 

comissió parlamentària creada específicament per tractar el tancament de les seves 
plantes ubicades a Catalunya.

2. Que la direcció de l’empresa NISSAN, no participant en aquesta Comissió, de-
mostra una falta de respecte institucional cap al Parlament i els seus representants, 
així com una falta de responsabilitat social envers un territori on la factoria ha estat 
instal·lada més de 40 anys, justament la setmana que presentarà un expedient de re-
gulació d’ocupació que afectarà a tots els treballadors.

3. Que l’empresa NISSAN ha rebut de la Generalitat de Catalunya, durant els 
darrers 20 anys, 32 milions d’euros, 18 dels quals han estat per a ajudes directes 
vinculades a projectes realitzats, i els 14 milions d’euros restants han estat bonifi-
cacions a préstecs.

4. Que el Govern de la Generalitat, conjuntament amb el Ministeri d’Indústria, 
han portat a terme diverses actuacions per evitar el tancament de les plantes ubica-
des a Catalunya, entre les quals, la presentació d’uns compromisos establerts en el 
Pla de viabilitat per afavorir la continuïtat de les plantes.

5. Que la direcció de l’empresa NISSAN no ha actuat de manera honesta amb 
les administracions al no explicar de manera nítida quins eren els plans de la com-
panyia a Catalunya i no donar resposta a la proposta de Pla de viabilitat presentada 
per ambdues administracions.

6. La profunda decepció per l’actitud de la direcció de l’empresa NISSAN en-
vers els treballadors i les treballadores de la companyia, les institucions catalanes i 
la indústria de l’automoció a Catalunya que es queda profundament afectada per la 
decisió de tancament de les plantes.

7. Un reconeixement a l’esforç dels treballadors aquests anys per mantenir la via-
bilitat de Nissan que no s’ha vist corresposta pel compliment, per part de l’empresa, 
dels compromisos acordats.

El Parlament de Catalunya mostra: 
8. El compromís de tots els grups parlamentaris envers la defensa dels drets dels 

treballadors i treballadores de l’empresa NISSAN, així com el compromís ferm de 
treballar conjuntament amb l’objectiu de mantenir la ocupació a més de l’activitat 
de NISSAN a Catalunya.

Palau del Parlament, 30 de juny de 2020
Eduard Pujol i Bonell, GP JxCat; Anna Caula i Paretas, GP ERC; Eva Granados 

Galiano, GP PSC-Units; Susanna Segovia Sánchez, GP CatECP, portaveus.  Carles 
Riera Albert, representant SP CUP-CC
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Mercè Barceló, catedràtica de dret 
constitucional de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la 
Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics perquè presenti 
l’informe de la plataforma International Trial Watch sobre el judici del 
Primer d’Octubre
356-00563/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Estudi sobre 
els Drets Civils i Polítics, en la sessió 8, tinguda el 29.06.2020, DSPC-C 516.

Sol·licitud de compareixença d’una representació dels comitès 
d’empresa de Nissan a Catalunya davant les comissions d’Empresa 
i Coneixement i de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi 
sobre el futur de l’empresa a Catalunya
356-00792/12

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Empresa i Co-
neixement, en la sessió 24, tinguda el 29.06.2020, DSPC-C 514.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença de Christian Garcia Montagut, exdirector d’Esports 
de Televisió de Catalunya, davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per a 
informar sobre l’edició i l’emissió del reportatge El cas Rosell
357-00751/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals en la sessió 21, tinguda el 19.06.2020, DSPC-C 508.
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Compareixença d’una representació del comitè d’empresa de 
Nissan a Catalunya davant la Comissió d’Empresa i Coneixement i la 
Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies per a informar sobre el 
futur de l’empresa a Catalunya
357-00768/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Empresa i Coneixement en la sessió 24, tinguda el 
29.06.2020, DSPC-C 514.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 24 de la Comissió d’Empresa i Coneixement, tin-
guda el 29.06.2020, DSPC-C 514.

Compareixença de Mercè Barceló, catedràtica de dret constitucional 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, davant la Comissió 
d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics per a presentar l’informe 
de la plataforma International Trial Watch sobre el judici del Primer 
d’Octubre
357-00769/12

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i Polítics en la sessió 8, tin-
guda el 29.06.2020, DSPC-C 516.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi sobre els Drets Civils i 
Polítics, tinguda el 29.06.2020, DSPC-C 516.
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