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Els grups sotasignants, d'acord amb el que estableixen els articles 164 i 165
del Reglament de! Parlament, presenten la Proposta de resolució per a un
Pacte Nacional per a la indústria, per tal que sigui substanciada davant el Ple
del Parlament, amb ei text següent;

Exposició de motius

Els agents socials i econòmics aplegats en el Pacte Més Indústria venen recla
mant des de desembre de 2012 que Catalunya fixi una estratègia per a recupe
rar el pes de reconomla productiva que s'ha anat reduint al llarg de les dues
passades dècades amb la conseqüent pèrdua de llocs de treball, de capacitat
industrial i desequilibris socials,que han afeblit el nucli principal de la nostra
economia que és la indústria.
En el capítol VI, de política industrial i internacionalització, de la resolució
776/X del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política general del Go
vern, s'insta al Govern a impulsar la reindustriaützació amb l'objectiu
d'incrementar el pes de la indústria. Així mateix, a desplegar les propostes que
conté el document "Més Indústria", signat pels agents econòmics i socials, uni
versitats i col·legis professionals.
La declaració presentada per Més indústria el passat 11 d'abril de 2016 "la in
dústria no pot esperar" reclama als grups polítics del Parlament de Catalunya
impulsar una iniciativa pariamentaria que estableixi un marc de concertació
política i de diàleg social, i un full de ruta de llarg recorregut per abordar el
rellançament de l'economia catalana amb una orientació industrialista. Així
mateix, demana que es concreti la iniciativa parlamentaria en un PACTE NACI
ONAL/ACORD PROGRAMÀTIC que comprengui, a més dels programes d'impuls
dels 7 àmbits industrials específics de l'Estratègia Industrial de Catalunya im
pulsada en el darrer mandat, un conjunt de mesures de caire transversal en
totes les àrees de govern, mobilitzant inversions en infraestructures per a la
producció, la formació professional i universitària, els centres de recerca i
transferència tecnològica amb un clar enfocament industrial, la transició del
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model energètic, i ei suport als Clusters i en general a la cooperació per al
creixement del teixit empresarial.

Per aquests motius,els grups sotasignants presenten la següent;

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1 I m p u l s a r conjuntament amb les forces polítiques I els agents socials i eco
nòmics, d'acord amb el contingut de la Declaració presentada I'l 1 d'abril ai
Paranimf de la UB pel Pacte Més Indústria, l'establiment de les bases d'un Pacte
Nacional/Acord programàtic per a la Indústria amb la participació de tots els
agents implicats, amb l'objectiu de definir les mesures a curt i llarg termini en
tots els àmbits de govern per al rellançament de l'economia productiva a Cata
lunya.
2.- Impulsar la redacció del Pacte Nacional/Acord programàtic per a la indústria
per a la planificació del desenvolupament industrial de Catalunya en el llarg
termini, revisant els objectius i els terminis, que estableixi prioritats pel desen
volupament dels sectors industrials, i harmonitzi diferents instruments exis
tents que influeixen en el desenvolupament industrial de Catalunya, i d'altres
que s'impulsin amb aquesta iniciativa.
3.- Definir els instruments de concertació i participació en el si del Consell Ca
talà de l'Empresa, i de seguiment parlamentari del Pacte a través de la Comis
sió d'Empresa i Coneixement del Parlament,

Palau del Parlament, 10 de maig de 2015
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