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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 DE JxCat SOBRE LA DIGITALITZACIÓ DEL TEIXIT 

PRODUCTIU (302-00178/12)  

 

1. Dissenyar i desplegar, durant el 2020, plants dotats amb 20M per a l'adopció de tecnologies 

disruptives i de transformació tecnològica per a les empreses catalanes, d'acord amb les 

disponibilitats del pressupost 2020. 

(Transacció amb l’esmena 1 del GP Socialistes i Units per Avançar) 

Aprovat: 95 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 34 

abstencions (cs) 

2. Fixar i dotar al centre tecnològic EURECAT dels recursos i les vies específiques que permetin 

establir línies d'investigació conjuntament amb les PIMES per tal de dotar a les empreses de major 

competitivitat en l'àmbit de la transformació tecnològica. 

(Transacció amb l’esmena 2 del GP Socialistes i Units per Avançar) 

2bis. Continuar impulsant polítiques de clústers accelerant els processos de canvi estratègic i 

tecnològic de les empreses. 

(Transacció amb l’esmena 2 del GP Socialistes i Units per Avançar) 

Aprovats: Unanimitat (128 vots a favor) 

3. Dissenyar i desplegar polítiques de recerca industrial dotades amb 50M€ per a construir una 

nova indústria del coneixement basada en la indústria 4.0, d'acord amb les disponibilitats del 

pressupost del 2020. 

(Transacció amb l’esmena 3 del GP Socialistes i Units per Avançar) 

4. Dotar amb 50M€ una línia de finançament per tal d'aconseguir que els grups de recerca i 

investigació realitzin processos de transferència i innovació tecno-lògica envers el teixit econòmic 

generant així més riquesa i benestar social, fent especial incidència al sector de l'automoció, 

d'acord amb les disponibilitats del pressupost del 2020. 

(Transacció amb l’esmena 4 del GP Socialistes i Units per Avançar)  

Aprovats: 95 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 34 

abstencions (cs) 

5. Preveure un marc d'incentius fiscals adient a les necessitats de les empreses altament 

innovadores basades en tecnologia habilitadora de la Indústria 4.0 i d'altres activitats d'innovació. 

(Transacció amb l’esmena 1 del SP del Partit Popular de Catalunya) 
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Aprovat:117 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 12 en contra 

(CatECP i CUP) 

6. Fer seguiment de l’impacte de la digitalització en el món del treball, tant en la quantitat com en 

la qualitat dels llocs de treball, creant el més aviat possible el Grup de Treball Estable en el Consell 

Català de l’Empresa, tal com està establert amb el punt 4.1 del Pacte Nacional de l’Indústria, i 

assegurar que tots els departaments afectats tenen representació en aquest òrgan de seguiment 

sobre els impactes laborals de la indústria 4.0. 

(S’accepta l’esmena 1 del GP Republicà) 

Aprovat: Unanimitat (128 vots a favor) 

 

 

 

 


