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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 CatECP SOBRE POLÍTICA INDUSTRIAL (302-

00183/12)  

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Presentar en els propers cinc mesos, clavant de la Comissió Executiva del 

Consell Català de l'Empresa, l'informe sobre el balanç dels tres primers 

anys del Pacte Nacional per a la Indústria 2017-2019. Un cop presentat al 

Consell Català de l'Empresa, l'informe es presentarà a la Comissió 

d'Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya. 

S’accepta l’esmena 1 del GP Junts per Catalunya 

2. Acordar, en el marc del Pacte Nacional per a la Indústria, un calendari 

d’execució dels compromisos que resten per complir. 

Transacció amb l’esmena 2 del GP Junts per Catalunya 

Aprovat: Unanimitat (121 vots a favor) 

3. Impulsar aquest 2020 un Projecte de Llei per a redefinir les funcions de 

l’Agència de Residus de Catalunya i la seva transformació en la Agència de  

Recursos de Catalunya per donar compliment dels compromisos en matèria 

d’economia circular. 

Aprovat: 126 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

4 abstencions (CUP) 

4. En compliment del Pacte Nacional per a la Industria,  impulsar aquest 2020 

un Projecte de Llei per a Transició Energètica i la transformació del ICAEN 

en una Agència Catalana de la Energia. 

Aprovat: 91 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 40 

abstencions (Cs i CUP) 

5. Presentar durant el primer semestre de l’any, davant el Consell de Direcció 

del SOC, una proposta per donar viabilitat i garantir la posada en marxa del 

Centre de Formació Professional de l’Automoció de Martorell i presentar 

l’acord davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies del Parlament 

de Catalunya. 

Transacció amb l’esmena 3 del GP Junts per Catalunya 

Aprovat: 114 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, CatECP, CUP i PPC) i 17 

abstencions (PSC-Units) 

    


