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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 PPC SOBRE LA INDÚSTRIA I LA INVERSIÓ 

(Tram. 302-00122/12)  

 

1. El Parlament de Catalunya: 

a) Expressa la satisfacció per la decisió del EuroHPC per la inversió de la Unió 

Europea al BSC-CNS en el nou superordinador Marenostrum 5, que ha de 

permetre mantenir aquesta infraestructura de recerca en el primer nivell mundial. 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

b) Constata que, tot i que el sector industrial català manté importants nivells 

d'activitat, de generació d'ocupació i es manté com el principal motor de 

creixement econòmic de Catalunya, apareixen alguns indicadors que posen en 

evidència un cert deteriorament del seu creixement, com ara la evolució de la 

inversió industrial, de l'índex de producció, de les exportacions, o de la ocupació 

industrial. 

Aprovat: 61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 66 abstencions 

(JxCat, ERC i CUP) 

2. En aquest sentit, el Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Generali tat 

a: 

a) Reforçar l'aposta pel sector industrial prioritzant, entre d'altres, l'adopció de 

les mesures contemplades en el Pacte per la Industria, especialment les referides 

als eixos de dimensió empresarial i de formació, per la seva incidència sobre la 

productivitat, la competitivitat i la innovació de les empreses, augmentant amb 

aquest objectiu els recursos destinats per a l'any 2020 al Pacte Nacional per la 

Indústria, i incorporant de manera detallada el pressupost associat a cada acció 

de tal manera que coneguem detalladament els recursos dedicats a la indústria. 

(Transacció amb l’esmena núm.1 del GP de CS i núm.1 del GP del PSC-Units) 

Rebutjat: 61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC), 62 vots en contra 

(JxCat, ERC) i 4 abstencions (CUP) 

b) Donar compliment a la Moció 55/XII en relació a la necessitat d'aprovar els 

pressupostos, per tant de poder donar ple compliment als compromisos adoptats 

en el marc del Pacte per la Indústria per aquest 2019. 

(S’accepta l’esmena núm.2 del GP del PSC-Units) 

Aprovat: 61 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 66 abstencions 

(JxCat, ERC i CUP) 

c) Impulsar la transformació digital del sector industrial a través de programes 

específics i amb el suport d'EURECAT. 
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(S’accepta l’esmena núm.3 del GP del PSC-Units) 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

c) bis. Aprovar un pla per millorar la connectivitat als polígons industrials i el 

desplegament de la tecnologia 5g. 

(S’accepta l’esmena núm.4 del GP del PSC-Units) 

Aprovat: 65 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 62 vots en 

contra (JxCat i ERC) 

d) Adoptar les mesures necessàries per a l’adequació dels programes de formació 

per tal de preparar els professionals en les necessitats de la industria 4.0, i per a 

que les empreses inverteixin en formar els seus treballadors en les habilitats 

necessàries per a la automatització del treball i la robotització. 

(S’accepta l’esmena núm.2 del GP de Cs) 

Aprovat: 122 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

e) Considerant la importància de l'automoció en el sector industrial, resulta 

necessari vetllar per una transició ordenada del sector cap a combustibles 

alternatius menys contaminants, que minimitzi l'impacte a la ocupació. 

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

f) Reforçar, a través de l'Institut Català de Finances, les accions de finançament 

de innovacions de processos i productes a la industria. 

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

g) Abandonar decisions i discursos polítics que generen incertitud i inseguretat 

jurídica. 

Aprovat: 54 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 72 abstencions (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

3) El Parlament de Catalunya rebutja les accions de boicot a empreses catalanes 

per motius ideològics, com la campanya llançada per l'ANC contra aquelles que no 

es posicionen políticament, que ja ha estat rebutjada per les principals 

organitzacions empresarials i sindicals, donat que afecten l'activitat econòmica, 

repel·leixen l'arribada de noves empreses, perjudiquen la creació d'ocupació i 

posen en risc milers de llocs de treballs a Catalunya. 

Així mateix, insta el Govern de la Generalitat a emprendre totes les accions 

necessàries, incloses les judicials, per a evitar aquesta i qualsevol altra acció de 
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boicot a les empreses catalanes i defensar els seus treballadors. 

(S’accepta l’esmena núm.3 del GP de Cs) 

Rebutjat: 54 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 66 vots en contra (JxCat, 

ERC i CUP) i 7 abstencions (CatECP) 

 


