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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC-Units SOBRE LA POLÍTICA INDUSTRIAL 

(Tram. 302-00074/12) 

 

El Parlament de Catalunya: 

1. Constata que la indústria és un sector estratègic pel país, un sector que genera 

llocs de treball de qualitat, estables i ben remunerats, que exporta i inverteix en 

innovació i recerca provocant molt dels avenços tecnològics que estan a la base 

del nostre teixit productiu.  

En relació al Pacte Nacional per a la Indústria 

2. Insta al Govern de la Generalitat a presentar, per part de la Consellera 

d’Empresa i Coneixement abans de finalitzar el mes de maig, a la Comissió 

corresponent: 

a) Una avaluació completa i anualitzada del grau de compliment (accions-

pressupost-indicadors) del Pacte Nacional per a la Indústria que es va 

aprovar al juliol del 2017. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 1 DEL GP Cs 

Aprovats: per unanimitat (126 vots a favor) 

 

b) La proposta d’accions dins del Pacte Nacional per a la Indústria per al 

2019 amb el pressupost associat a cada acció. 

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC- Units, CatECP, PPC, CUP i 

diputada no adscrita) i 60 en contra JxCat i ERC) 

NOVA LLETRA 

c) Les perspectives i estratègies del Govern, en relació a l’estratègia 

europea “Horizon Europe 2027”.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 2 DEL GP Cs  

Aprovat: per unanimitat (126 vots a favor) 

 

3. Insta al Govern de la Generalitat a garantir els recursos necessaris i acordats 

en el Pacte Nacional per la Indústria per a l’any 2019 i 2020, i augmentar-lo cada 

exercici segons les recomanacions de la Unió Europea durant el període 2021-

2027. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚMERO 3 DEL GP Cs 

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, PPC i 

diputada no adscrita) 1 vot en contra (1 diputat d’ERC) i 3 
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abstencions (CUP) 

Energia 

4. Insta al Govern de la Generalitat a desplegar programes d’estalvi i eficiència 

energètics en l’àmbit industrial, de la mobilitat i dels edificis, i plantejar un 

millorament de l’eficiència de, com a mínim el 2% anual, per tal d’assolir una 

disminució del 32,5% del consum final d’energia el 2030, i aconseguir un teixit 

econòmic més competitiu. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 1 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, PPC i 

diputada no adscrita) i 3 abstencions (CUP) 

5. Insta al Govern de la Generalitat a desenvolupar el màxim potencial de les 

energies renovables per tal que el 2030 s’assoleixi el 70% de participació de les 

energies renovables en el combinat elèctric català i s’arribi al 100% el 2050. 

Aprovat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i diputada no 

adscrita) i 63 abstencions (JxCat, ERC i CUP) 

6. Insta al Govern de la Generalitat a finalitzar els treballs del Projecte de Llei de 

Transició Energètica i presentar-lo al Parlament de Catalunya, en el termini d’un 

any, acompanyat d’un pla específic per al territori on està ubicat el pol energètic 

nuclear. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚMERO 3 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, PPC i 

diputada no adscrita) i 3 abstencions (CUP) 

NOU PUNT 

6.bis. Insta al Govern de la Generalitat a presentar en el termini màxim de dos 

mesos un Informe de seguiment del Pla de l’Energia i Canvi climàtic de Catalunya 

2012-2020 (PECAC) davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per tal de rendir 

comptes sobre el seu grau de compliment.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 1 DEL GP CatECP  

NOU PUNT 

6.ter. Insta a la compareixença del Director de l’Institut Català de l’Energia 

(ICAEN) davant la Comissió d’Empresa i Coneixement per a presentar la memòria 

d’activitat de l’any 2018 i el balanç d’energia elèctrica a Catalunya de l’any 2018.   

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 2 DEL GP CatECP 

NOU PUNT 

6 quater. Insta al Govern de la Generalitat a dotar d’una partida pressupostària 
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per a la subvenció de la instal·lació de panells fotovoltaics que afavoreixin la 

reducció del consum d’energies no renovables. L’import de la subvenció atorgada 

dependrà gradualment de la renda del beneficiari.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 4 DEL GP Cs 

Automoció-Mobilitat 

7. Insta al Govern de la Generalitat a presentar en el termini d’un any un Pla 

estratègic integral de suport al sector de l’automoció (2020-2025) per facilitar la 

seva transformació, adaptant-lo a la digitalització i a la transició ecològica, dos 

grans reptes que té aquest sector tan estratègic pel país, i així facilitar el camí 

cap a un nou model sostenible, connectat i intel ·ligent. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚMERO 4 DELS GP JxCAT I ERC 

NOU PUNT 

7.bis. Insta al Govern de la Generalitat a que els vehicles que es renovin 

anualment del seu parc mòbil siguin vehicles impulsats per energies no 
contaminants, i a adequar les instal·lacions de l’Administració perquè disposin 

dels mitjans necessaris per a la recàrrega en cas de vehicles híbrids i elèctrics.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 5 DEL GP Cs  

Aprovats: per unanimitat (126 vots a favor) 

 

NOU PUNT 

7.ter. Establir un pla específic anual d’ajuts i incentius a l’adquisició de vehicles 

elèctrics.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚMERO 6 DEL GP Cs 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, PPC i 

diputada no adscrita) i 3 abstencions (CUP) 

 

Intel·ligència artificial 

8. Insta al Govern de la Generalitat a presentar en el termini de 6 mesos una 

Estratègia Catalana per a la Intel·ligència Artificial, seguint els eixos estratègics 

del Pla de Coordinació de la Intel·ligència artificial de la Comissió Europea, que 

estableixi els objectius i els instruments per a fomentar la I+D+I prioritzant les 

temàtiques estratègiques, la transferència de coneixement al teixit econòmic i a 

la societat, la formació i la professionalització. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚMERO 7 DEL GP Cs 
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Aprovat: per unanimitat (126 vots a favor) 


