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TEXT FINAL DE LA MOCIÓ SUBSEGÜENT A LA INTERPEL·LACIÓ AL GOVERN SOBRE LA CRISI INDUSTRIAL
(302-00273/12)

1. El Parlament de Catalunya constata la falta de voluntat i d'acció política
del Govern de la Generalitat per evitar el tancament d'empreses i la destrucció de llocs de treball, així com la falta de recursos destinats a les
polítiques industrials que, en els darrers 10 anys, s'han reduït en un 30%.

2. El Parlament de Catalunya mostra el seu suport a les reivindicacions i
defensa dels llocs de treball que estan portant a terme els treballadors i
treballadores de les empreses que actualment es troben en situació de
crisis o de tancament.

NOU PUNT 2.BIS. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de recuperar
els drets laborals arrabassats per la reforma laboral del 2012, des del diàleg
social, per millorar la protecció de les persones treballadores i recuperar el paper dels convenis col·lectius.
TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP DE CATALUNYA EN COMÚ
PODEM

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
3. Destinar en els propers quatre anys 1.000 milions d'euros a polítiques
industrials que ens permetin fomentar la indústria de la innovació basada
en la tecnologia i el coneixement, en sectors estratègics com l'automoció
i la seva transformació digital, la intel·ligència artificial, les biotech o la
indústria 4.0.

4. Destinar 25 milions d'euros a les tasques de formació i millora de l'ocupabilitat dels treballadors/es per fer front als possible ajustos de plantilla.
S’ACCEPTA ESMENA NÚM. 1 DELS GP DE JUNTS PER CATALUNYA Y GP
REPUBLICÀ
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5. Incrementar els processos d'acreditació professional pels treballadors i
treballadores a l'efecte que puguin consolidar la seva experiència com
una formació acreditada.
TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 2 DELS GP DE JUNTS PER CATALUNYA I GP
REPUBLICÀ

6. Treballar conjuntament amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per
tal que, en el cas del tancament anunciat per algunes empreses, es cerquin socis industrials que puguin mantenir l'activitat industrial i el màxim
de llocs de treball possibles.

7. Dissenyar un pla sobre habilitats digitals que permeti la recol·locació de
treballadors en sectors estratègics demandants d'ocupació

8. Desenvolupar plans de xoc i estratègies globals que atenguin especificitats territorials per tal de fer front a la difícil situació que viuen algunes
comarcals a causa del tancament d'empreses, tals com el Penedès, l'Anoia
o l'Ebre. Cal posar tots els recursos per revertir les dades econòmiques
de comarques molt perjudicades per l'atur i la falta d'horitzó industrial.
S’ACCEPTA ESMENA NÚM. 2 DEL GP REPUBLICÀ

9. Impulsar el Pla director urbanístic d'activitat econòmica de la Conca d'Òdena (PDUAECO) per tal de recuperar el teixit productiu del territori i poder atraure inversions en economia digital que generin ocupació.

10. Posar en marxa el Centre de Formació Professional l'Automoció, amb un
cost de 18 milions d'euros aturat des de fa anys per discrepàncies internes al Govern, per tal de poder reciclar i formar ais treballadors/es del
sector de l'automoció, millorant les seves capacitats i possibilitats de reinserció.

NOU PUNT 11. Dotar al sector industrial català dels recursos necessaris per
posar en marxa un veritable pla de transició ecològica justa en un context
d'emergència climàtica.
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S’ACCEPTA ESMENA NÚM. 2 DEL GP DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM
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