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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APRO
VAT O CLOSES EN LA FORMULACIÓ 

1.10. RESOLUCIONS 

Resolució 70/VIII del Parlament de 
Catalunya, sobre l’orientació política 
general del Govern 
Tram. 255-00002/08 

Adopció: Ple del Parlament 
Sessió núm. 20, 28.09.2007, DSPC-P 27 - 28 - 29 

PLE DEL PARLAMENT 

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de 
setembre de 2007, ha debatut les propostes de resolu
ció presentades pels grups parlamentaris, subsegüents 
al debat sobre l’orientació política general del Govern 
tingut els dies 26 i 27 de setembre. 

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 133 del 
Reglament del Parlament, ha adoptat la següent 

RESOLUCIÓ 

El Parlament de Catalunya manifesta que l’esforç, la 
il·lusió i la responsabilitat han estat en bona mesura els 
factors determinants que han contribuït a forjar una 
societat catalana oberta, plural i tolerant. És per això 
que el Parlament manifesta que el futur del poble català 
serà el que de manera democràtica, pacífica i construc
tiva es proposi. En aquest sentit, com a Parlament d’un 
país que ha patit la persecució dels seus símbols nacio
nals, fa una crida a respectar els símbols institucionals 
i expressa la necessitat que la resposta de les instànci
es judicials, mediàtiques i polítiques a fets de menys
preu no sigui en cap cas desproporcionada. Catalunya 
té dret a establir el seu horitzó d’ambició col·lectiva 
sense distorsions que destorbin o que serveixin d’excu
sa per a limitar la tasca principal de reconstrucció i pro
grés nacionals. 

I. Desplegament de l’Estatut d’autonomia 

El nou Estatut d’autonomia de Catalunya comporta una 
renovació del marc institucional de la Generalitat, i 
també un marc competencial i un sistema de finança
ment nous. També estableix nous paràmetres en les re
lacions amb l’Estat i amb la Unió Europea i una nova 
orientació en la projecció exterior del país. 

El Parlament de Catalunya reconeix el lideratge del 
Govern de la Generalitat en el procés de desplegament 
estatutari, que s’ha de basar a reforçar el reconeixement 
nacional de Catalunya, a augmentar la capacitat d’au
togovern i a obtenir els recursos necessaris per a exer
cir-lo. 

El procés de desplegament de l’Estatut, que es va ini
ciar amb el nou Govern després de les darreres elecci
ons, ha comportat la constitució de tres comissions 

mixtes: la Comissió Bilateral Generalitat-Estat, la Co
missió d’Afers Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i 
la Comissió d’Infraestructures. Els acords aconseguits 
en aquestes comissions han permès de materialitzar 
diferents traspassos de competències i constituir diver
ses comissions que n’han de preparar de nous. Alhora, 
el procés de desplegament de l’Estatut s’ha materialit
zat ja en la Llei de l’Agència Tributària de Catalunya, 
la Llei del Consell de Relacions Laborals i la Llei de 
l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, i també en 
l’aprovació de projectes de llei destinats a garantir l’efi
càcia de la norma institucional bàsica. 

Just al començament del nou curs polític convé refer
mar la voluntat parlamentària de mantenir el desplega
ment de l’Estatut com a prioritat màxima de l’acció de 
govern i fer avinent que en tot aquest procés de cons
trucció del país d’acord amb la nova norma les actua
cions dels poders públics s’han de fer amb ambició 
nacional, és a dir, amb el màxim nivell d’autogovern 
possible; amb compromís social, com un país social
ment just i amb un desenvolupament sostenible; amb 
eficàcia, utilitzant el mecanisme que sigui més imme
diat i directe possible; amb rigor, esmerçant tots els 
recursos necessaris que hi estiguin implicats i amb lle
ialtat institucional. 

Tanmateix, més enllà del desplegament estatutari, el 
context polític actual ens situa en un moment històric 
complex i més obert que mai, no exempt de dificultats, 
que ens han d’esperonar a superar-lo amb èxit. El con
junt de forces polítiques catalanes ha d’unir esforços 
per reforçar la confiança en les nostres possibilitats i 
liderar i prioritzar amb fermesa les decisions estratègi
ques que cal prendre davant reptes presents i immedi
ats, com l’envelliment de la població, la immigració, la 
imprescindible qualitat dels serveis públics, el creixe
ment de l’economia productiva i de la competitivitat de 
les empreses en funció de les capacitats de Catalunya 
i la millora de les infraestructures i del finançament de 
la Generalitat durant el curs polític que comença. 

1. Desplegament de l’Estatut que correspon a les insti
tucions de la Generalitat 

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme totes les actuacions necessàries per a garantir i 
desenvolupar totes les competències reconegudes per 
l’Estatut, reiterant els termes expressats en el punt 1.4 
de la Resolució 30/VIII del Parlament, sobre el desple
gament de l’Estatut d’autonomia. 

b) El Parlament de Catalunya, atesa la conveniència 
d’adaptar el marc institucional de Catalunya als precep
tes de l’Estatut i a les necessitats de la societat catala
na, insta el Govern a presentar els projectes de llei se
güents: 

– Projecte de llei de la Presidència i del Govern de la 
Generalitat 

– Projecte de llei de la Sindicatura de Comptes 

– Projecte de llei de la Sindicatura de Greuges 

– Projecte de llei de governs locals i el del Consell de 
Governs Locals 

– Projecte de llei del règim especial de l’Aran 

– Projecte de llei de consultes populars 
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c) El Parlament de Catalunya, amb la finalitat d’avan
çar en el compliment dels preceptes del títol I de l’Es
tatut, relatiu als drets, els deures i els principis rectors, 
insta el Govern a impulsar l’elaboració dels projectes 
de llei següents: 

– Projecte de llei d’educació de Catalunya 

– Projecte de llei de salut pública de Catalunya 

– Projecte de llei de modernització i qualitat del siste
ma sanitari 

– Projecte de llei d’infància i adolescència 

– Projecte de llei de modificació de la Llei 1/2001, de 
mediació familiar 

– Projecte de llei pel qual s’aprova el Llibre segon del 
Codi civil de Catalunya 

– Projecte de llei per a la tutela i la protecció de les 
persones adultes 

– Projecte de llei sobre la localització i la identificació 
de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i 
el règim franquista 

– Projecte de llei d’acollida de les persones immigrades 
i retornades a Catalunya 

d) El Parlament de Catalunya acorda impulsar els pro
jectes de llei de desenvolupament de l’Estatut que es 
troben en fase de tramitació parlamentària: 

– Projecte de llei de serveis socials 

– Projecte de llei del dret a l’habitatge a Catalunya 

– Projecte de llei de l’Institut Català Internacional per 
la Pau 

– Projecte de llei del Memorial Democràtic 

e) El Parlament de Catalunya expressa la conveniència 
de donar impuls al desplegament estatutari pel que fa a 
competències relatives a diversos àmbits sectorials es
pecialment rellevants i d’importància estratègica per al 
desenvolupament econòmic i social a Catalunya. Per 
aquest motiu insta el Govern a promoure i iniciar l’ela
boració dels projectes de llei següents: 

– Projecte de llei de l’Autoritat Catalana de la Compe
tència 

– Projecte de llei de seguretat industrial 

– Projecte de llei d’universitats de Catalunya 

– Projecte de llei de finances locals de Catalunya (que 
reguli, entre altres, els recursos incondicionats que re
ben les administracions locals de Catalunya) 

– Projecte de llei de la funció inspectora i del control 
i el procediment sancionador en l’àmbit de l’agricul
tura 

– Projecte de llei de l’ordenació i la gestió del sòl agrari 

– Projecte de llei de pesca i acció marítima 

– Projecte llei d’aeroports i heliports de Catalunya 

2. Desplegament normatiu que correspon a les institu
cions de l’Estat 

a) El Parlament de Catalunya, per a la plena aplicació 
del títol III de l’Estatut, insta el Govern a dur a terme 
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les actuacions necessàries a fi que s’incloguin les dis
posicions estatutàries en els projectes de llei orgànica 
que actualment tramiten les Corts Generals –concreta
ment, les lleis de modificació de la Llei orgànica del 
Poder Judicial–, a fi d’incorporar-hi, entre altres, les 
noves funcions del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya i la previsió del Consell de Justícia de Cata
lunya amb les seves funcions, i també la determinació 
per fer efectiu el recurs per a la protecció dels drets 
estatutaris establerta per l’Estatut. 

b) El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a 
terme les actuacions necessàries per a la defensa de 
l’Estatut davant l’activitat normativa de l’Estat, per tal 
que es respecti la distribució de competències, sobretot 
amb relació a l’abast de les bases, en matèria de foment 
i en l’ús dels títols competencials horitzontals. 

c) El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro
moure i a portar a terme totes les accions i gestions 
necessàries davant del Govern de l’Estat perquè les ini
ciatives legislatives que aquest ha anunciat en matèria 
d’habitatge i de promoció de les famílies i la infància 
respectin escrupolosament el sistema de distribució 
competencial determinat per la Constitució i per l’Es
tatut. 

3. Desplegament de l’Estatut en cooperació amb les 
institucions de l’Estat 

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti
nuar portant a terme les actuacions necessàries per a 
agilitar els treballs i la presa d’acords en la Comissió 
Bilateral Generalitat-Estat, la Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat i la Comissió 
d’Infraestructures. 

b) El Parlament de Catalunya manifesta que valora 
positivament el resultat de les negociacions entre el 
Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat amb 
relació a la metodologia que cal aplicar per al compli
ment de la disposició addicional tercera de l’Estatut, 
relativa a les inversions en infraestructures de l’Estat a 
Catalunya. 

c) El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul
sar i elaborar de manera estratègica projectes d’infraes
tructures i d’alliberament de peatges perquè puguin 
ésser executats els pressupostos pactats i planificats per 
l’Estat, amb l’objectiu prioritari d’impulsar la compe
titivitat del país, el reequilibri territorial i la correcció 
dels principals dèficits històrics en inversions en infra
estructures. 

d) El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti
nuar impulsant, per mitjà de la Comissió Mixta d’Afers 
Econòmics i Fiscals Estat-Generalitat, les negociacions 
per a adoptar un nou model de finançament en els ter
minis establerts per la disposició final primera de l’Es
tatut, recollint l’aplicació dels nous percentatges de 
participació en el rendiment dels impostos; l’ampliació 
de la capacitat normativa en els tributs cedits; la crea-
ció de la finestra única i la constitució del Consorci 
Tributari; la modificació dels mecanismes d’anivella
ment; l’assumpció, per mitjà d’òrgans economico
administratius propis, de la revisió de les reclamacions 
que els contribuents poden interposar contra els actes 
tributaris dictats per l’Agència Tributària de Catalunya, 
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i la gestió consorciada del cadastre entre l’Estat, la Ge
neralitat i els ajuntaments. El Govern ha de cercar en 
aquest procés la màxima implicació de la societat cata
lana, dels exponents de la societat civil organitzada, 
dels agents econòmics i socials i de les forces polítiques 
amb representació parlamentària. Així mateix, el Parla
ment de Catalunya insta el Govern a vetllar pel respecte 
del principi de transparència recollit per l’article 206.4 
i la disposició addicional quinzena de l’Estatut, que han 
de permetre disposar d’un sistema de finançament just 
i demostrar la solidaritat financera de Catalunya amb el 
conjunt de territoris de l’Estat. 

e) El Parlament de Catalunya expressa el suport al 
Govern en les negociacions que es duen a terme en el 
marc de les corresponents ponències tècniques i grups 
de treball per a aprovar els acords de traspàs en les 
matèries següents: comunicacions electròniques, funci
ons i serveis en matèria d’immigració, beques i ajuts en 
l’ensenyament no universitari, beques i ajuts en l’ense
nyament universitari, inspecció de treball, gestió del 
litoral (segona fase, que inclou la gestió i l’atorgament 
de títols d’ocupació d’obres i usos del domini públic i 
obres fixes en el mar, entre altres), expedició i homo
logació de títols i estudis estrangers en ensenyaments 
no universitaris i titularitat del Museu Arqueològic de 
Tarragona. 

f) El Parlament de Catalunya dóna suport als represen
tants de la Generalitat que participen en la ponència que 
ha de concloure la proposta de traspàs dels serveis fer
roviaris de rodalies (Renfe) i expressa la conveniència 
que la proposta de traspàs dels serveis ferroviaris de 
rodalies de Barcelona de Renfe que s’acordi determini 
els mecanismes i els instruments jurídics i administra
tius i els compromisos econòmics per a fer-la efectiva 
de la manera més eficaç i favorable per als interessos de 
Catalunya. Així mateix, el Parlament de Catalunya insta 
el Govern a avançar en els treballs de definició d’un 
model de gestió de l’aeroport de Barcelona i per a la 
desclassificació dels aeroports de Girona, Reus i Saba
dell com a aeroports d’interès general. 

g) El Parlament de Catalunya insta el Govern a conti
nuar treballant en la consecució de noves ponències que 
facin efectius els traspassos que resten pendents per a 
donar ple compliment a les disposicions estatutàries. 

h) El Parlament de Catalunya expressa el suport als 
acords adoptats amb relació als traspassos en matèria 
d’ordenació i gestió del litoral (primera fase), a la de
claració d’utilitat pública de les associacions i aplica-
ció de beneficis fiscals a associacions i fundacions, a les 
funcions en matèria de registres i notaries, a les funci
ons d’assignació de l’ISBN i de l’ISSN, als mitjans per 
a la gestió dels ajuts comunitaris als productors de frui
ta i hortalisses i al traspàs de l’Hospital Clínic i Provin
cial de Barcelona. 

i) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge
neralitat a negociar amb el Govern de l’Estat els meca
nismes de participació establerts per l’Estatut, relatius a 
l’emissió dels informes preceptius de la Generalitat en 
els diferents procediments de competència de l’Estat, ja 
siguin procediments administratius o procediments nor
matius; la subscripció dels convenis de col·laboració i 
cooperació establerts per l’Estatut, i el desenvolupament 

de les previsions de participació de la Generalitat en els 
organismes i les institucions estatals establerts per l’ar
ticle 182 de l’Estatut. 

4. Desplegament de mecanismes de col·laboració i par
ticipació en l’àmbit de la Unió Europea i acció exterior 

a) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a dur a terme davant del Govern de l’Estat 
les gestions necessàries per a desenvolupar els mecanis
mes de col·laboració que garanteixin la participació de 
la Generalitat en tots els assumptes relacionats amb la 
Unió Europea que afectin competències o interessos de 
Catalunya. 

b) El Parlament de Catalunya expressa el suport a la 
sol·licitud formulada pel Govern de la Generalitat al 
Govern de l’Estat per tal que en la propera Conferèn
cia intergovernamental (CIG) es vetlli perquè en la re
visió del Tractat de la Unió Europea i del funcionament 
de la Unió Europea es preservin, entre altres, les qües
tions següents: l’autonomia regional i local i la diversi
tat lingüística dels pobles d’Europa; el manteniment de 
l’objectiu de cohesió territorial; les disposicions sobre 
democràcia participativa i representativa; el principi de 
subsidiarietat en l’àmbit regional i local, i el manteni
ment de la disposició introduïda pel tractat relatiu a la 
traducció a altres llengües que en els estats membres 
tenen la condició d’oficials. 

c) El Parlament de Catalunya insta el Govern a poten
ciar les relacions amb la Unió Europea per a donar com
pliment al que disposa l’Estatut i intensificar la promo
ció de Catalunya en el seu conjunt, en tot l’àmbit de la 
Unió Europea, i especialment les relacions amb l’euro
regió Pirineus-Mediterrània i amb totes les regions eu
ropees amb les quals Catalunya comparteix interessos 
econòmics, ambientals, culturals i socials, i promoure 
actuacions en l’àmbit de les funcions de la Comunitat 
de Treball dels Pirineus. 

d) El Parlament de Catalunya insta el Govern a poten
ciar la projecció de Catalunya a l’exterior i, en l’àmbit 
de les competències de la Generalitat, a intensificar la 
recerca i l’establiment d’acords internacionals que afa
voreixin els interessos econòmics, socials, culturals i 
ambientals de Catalunya. Així mateix, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a dur a terme les actuacions 
necessàries destinades a millorar la presència de Cata
lunya a la UNESCO. 

II. Pactes nacionals 

El Parlament de Catalunya insta el Govern, amb el més 
ampli suport social, a: 

a) Continuar treballant per a assolir un pacte nacional 
per a l’habitatge que estableixi les bases per a la reso
lució del problema que comporta l’accés a un habitat
ge digne i a preus assequibles per a determinats sectors 
de la societat. 

b) Presentar les bases per a l’elaboració d’un pacte na
cional per a les infraestructures que doni resposta a les 
expectatives de Catalunya en matèria d’inversions en la 
xarxa viària, ferroviària, d’instal·lacions aèries i portu
àries, i també pel que fa a les inversions en matèria d’ai
gua, residus, energia i telecomunicacions. 
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c) Continuar impulsant el Pacte nacional per a la recer
ca i la innovació, que ha de permetre que Catalunya 
avanci en la transformació del seu model de creixement 
econòmic cap a un model basat en l’economia del co
neixement; ha d’incrementar les sinergies entre la uni
versitat i l’empresa, i ha de dotar de la estabilitat neces
sària les principals línies estratègiques de recerca i 
innovació de Catalunya. Aquest pacte, juntament amb 
l’avaluació del Pla de recerca i innovació 2005-2008 
vigent, ha d’establir els trets bàsics del futur Pla de re-
cerca i innovació 2009-2012. 

d) Treballar durant la legislatura per a poder signar un 
pacte nacional per a la immigració com un acord polí
tic, cívic, social i transversal que permeti conduir de 
manera estratègica les energies de Catalunya per a 
abordar i resoldre satisfactòriament un dels reptes prin
cipals. 

III. Una Catalunya socialment avançada i preparada 
per a afrontar el futur amb garanties 

1. En matèria d’educació, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a: 

a) Continuar implantant la sisena hora als centres pú
blics de Catalunya. 

b) Reforçar el mètode d’immersió lingüística a l’edu
cació primària i estendre’n els efectes a l’educació se
cundària, concretant aquest mètode en els projectes lin
güístics de centre, per tal de consolidar el català com a 
llengua vehicular i d’aprenentatge als centres educatius, 
i impulsar que els centres educatius treballin conjunta
ment amb les institucions i les entitats de l’entorn. 

c) Continuar treballant per a garantir el servei educatiu 
als centres i reduir la interinitat del professorat actual 
convocant concursos oposició. 

d) Continuar construint i reformant centres educatius 
per a oferir un servei educatiu millor. 

e) Incrementar el suport a les famílies amb més neces
sitats per mitjà de beques menjador, activitats extraes
colars i plans d’educació especial, entre altres mesures. 

f) Continuar donant suport als ajuntaments per a com
pletar la construcció de les trenta mil places establertes 
en el Mapa de llars d’infants, i ja compromeses. 

g) Donar suport als mestres, els professors i els centres 
perquè elaborin plans lingüístics que tinguin com a fi
nalitat incrementar el coneixement de l’anglès. 

h) Millorar l’accés del conjunt de la població a la for
mació professional per mitjà d’una oferta millor, equi
librada territorialment, i d’una política específica 
d’ajuts. 

2. En matèria de salut, el Parlament de Catalunya ins
ta el Govern a: 

a) Elaborar un nou pla de salut i desenvolupar el decret 
que regula el Mapa sanitari, sociosanitari i de salut 
pública. 

b) Continuar reduint les llistes d’espera. 
1.10. 

c) Treballar per descentralitzar el sistema sanitari, tot 
avançant en la governança compartida amb els munici
pis. 

d) Treballar per ordenar la demanda sanitària, ampliant 
els processos de formació sanitària de la ciutadania, 
millorant l’accés a la informació sanitària, estenent la 
utilització de les noves tecnologies i creant noves figu
res, com ara la dels pacients experts i la de la inferme
ria d’enllaç. 

3. En matèria d’acció social i ciutadania, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern a: 

a) Avaluar l’aplicació a Catalunya de la Llei de l’Estat 
39/2006, de promoció de l’autonomia personal i aten-
ció a les persones en situació de dependència, i prepa
rar la implantació de les noves etapes que s’han de po
sar en funcionament. 

b) Avançar en l’aplicació de la Llei 13/2006, del 27 de 
juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic. 

c) Millorar la quantitat, la qualitat i la gestió dels equi
paments socials de la xarxa pública i assegurar la qua
litat de la gestió dels equipaments privats. 

d) Incrementar els recursos destinats a la protecció de 
la infància en risc i millorar els procediments d’actua
ció en casos de maltractaments a infants, especialment 
la coordinació amb altres agents i institucions. 

e) Elaborar un nou pla d’acció transversal de les polí
tiques de dones 2008-2012, implicant-hi tots els depar
taments de la Generalitat. 

f) Treballar per eradicar la violència masclista i per 
construir una xarxa integral d’atenció i recuperació de 
les dones víctimes de la violència. 

g) Elaborar un projecte de llei de joventut que millori 
les polítiques, els recursos i els serveis destinats a la 
gent jove. 

4. En matèria d’esports, el Parlament de Catalunya: 

a) Insta el Govern a continuar promovent la pràctica 
esportiva en tots els vessants, per mitjà de programes 
específics orientats a l’esport ciutadà, a l’esport esco
lar, a l’esport federat de base i d’alt rendiment i a la 
qualitat dels recursos humans i d’equipaments de què 
disposa el sistema, per tal d’aconseguir una millora del 
benestar físic i psíquic de les persones, un enfortiment 
de la cohesió social i la promoció dels valors ciutadans 
i nacionals. 

b) Insta el Govern a continuar donant suport a les fede
racions catalanes en la tasca de promoció internacional 
de l’esport i d’afiliació a entitats afins d’àmbit interna
cional en aplicació de l’article 200 de l’Estatut d’auto
nomia, de la projecció internacional de les organitzaci
ons de Catalunya, per a avançar en el reconeixement 
internacional de les seleccions catalanes. 

c) Lamenta que posicionaments aliens a l’esport hagin 
impossibilitat la celebració del partit amistós de futbol 
entre les seleccions nacionals de Catalunya i dels Estats 
Units. 
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5. En matèria de polítiques d’habitatge, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar la construcció d’habitatges de protecció 
oficial. 

b) Donar suport a les famílies més desfavorides per 
mitjà d’ajuts directes per a pagar el lloguer. 

c) Continuar potenciant la rehabilitació d’habitatges. 

d) Aprovar el decret que regula el Registre Únic de 
Sol·licitants de l’Habitatge Protegit a Catalunya. 

e) Elaborar el Pla territorial sectorial d’habitatge, que 
ha d’ésser l’instrument essencial per a la planificació 
territorial en matèria d’habitatge i que ha de permetre 
conèixer l’estat actual i les necessitats en matèria d’ha
bitatge a Catalunya. 

6. En matèria de qualitat ambiental, gestió de l’aigua, 
gestió dels residus i medi natural, el Parlament de Ca
talunya insta el Govern a: 

a) Elaborar el Pla d’acció 2008-2012 de mitigació del 
canvi climàtic, que estableixi una relació de mesures 
que han de permetre reduir l’emissió de contaminants 
atmosfèrics a Catalunya en el marc de l’acompliment 
dels compromisos de Kyoto. 

b) Elaborar un programa de reutilització d’aigua a Ca
talunya. 

c) Fer el seguiment del grau d’execució dels projectes 
establerts com a accions urgents i prioritàries per la Llei 
de l’Estat 10/2001, del 5 de juliol, del Pla hidrològic 
nacional, que correspon al Govern de l’Estat, i dotar-los 
dels recursos econòmics necessaris en els pressupostos 
de l’Estat de l’any 2008, i també desenvolupar els es
tudis i les actuacions establerts pel Pla integral del delta 
de l’Ebre. 

d) Incorporar, en el marc dels treballs iniciats pel Go
vern per a la definició del cabal ambiental pel tram fi
nal de l’Ebre, la proposta adoptada per la part catalana 
de la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre. 

e) Elaborar un projecte de llei de prevenció i control 
ambiental de les activitats per a actualitzar la norma de 
control de la contaminació i fer-la més àgil. 

f) Elaborar una llei d’avaluació ambiental de plans i 
programes, en desplegament de la Llei de bases 9/2006, 
del 28 d’abril, sobre l’avaluació dels efectes de deter
minats plans i programes en el medi ambient. 

g) Començar a treballar en l’elaboració del Pla nacio
nal de la gestió de l’aigua a Catalunya per a definir les 
infraestructures de l’aigua. 

h) Començar a treballar en l’elaboració del Pla territo
rial sectorial de connectors ecològics. 

i) Desenvolupar les actuacions en gestió d’espais natu
rals que es deriven de l’aprovació de la Xarxa Natura 
2000. 

7. En matèria de seguretat, emergències i trànsit, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar avançant en un model policial basat en els 
principis de professionalitat, proximitat, servei públic i 

ètica policial, amb els futurs Consell de Seguretat i 
Comitè d’Ètica i amb la nova llei del sistema policial. 

b) Impulsar el desplegament del servei d’atenció i ges
tió de trucades d’urgència 112. 

c) Continuar desenvolupant estratègies per a reduir la 
sinistralitat i la mortalitat a les carreteres impulsant el 
Pla integral contra la velocitat excessiva i amb mesures 
de prevenció i controls d’alcoholèmia i drogues i d’ús 
dels sistemes de seguretat passiva. 

8. En matèria d’administracions públiques, governs 
locals i acció ciutadana, el Parlament de Catalunya ins
ta el Govern a: 

a) Augmentar progressivament les dotacions del Fons 
de cooperació local de Catalunya, fins a arribar a l’ob
jectiu d’incrementar en un 300% la dotació inicial de la 
setena legislatura. 

b) Iniciar els treballs per a constituir una agència cata
lana del voluntariat que canalitzi i concentri els recur
sos dels voluntaris i les entitats del tercer sector. 

9. En matèria de política econòmica i sectors produc
tius, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar impulsant les línies prioritàries d’actuaci
ons de l’Acord Estratègic - Continuar impulsant les lí
nies prioritàries d’actuacions de l’acord estratègic que 
van sorgir de la reunió del seu Consell d’Institucions 
del 16 de febrer de 2007, i actualitzar-les. 

b) Continuar impulsant el rigor i l’eficiència en la ges
tió dels comptes públics, i continuar donant compli
ment al Pla de sanejament 2004-2008, especialment pel 
que fa a la reducció del dèficit públic, la contenció de 
l’endeutament i l’augment de l’estalvi corrent. 

c) Continuar impulsant l’acord de simplificació dels 
tràmits administratius agilitant la relació del món em
presarial amb l’Administració, com a mesura fonamen
tal per a millorar la competitivitat de l’economia de 
Catalunya. 

d) Continuar avançant per a assolir els objectius del Pla 
de l’energia 2006-2015 aprovat pel Govern, especial
ment pel que fa a la millora de l’eficiència, l’estalvi 
energètic i la potenciació de les energies renovables, i 
continuar treballant per a garantir la qualitat del submi
nistrament elèctric, amb una especial atenció en les 
àrees amb unes infraestructures de distribució i submi
nistrament més precàries, definint les solucions òptimes 
que resolguin la satisfacció de les necessitats energèti
ques, la minimització de l’impacte ambiental i paisat
gístic, i la incorporació de mesures de millora de l’efi
ciència i la producció d’energia descentralitzada. 

e) Establir una relació de treball adequada amb el me
diador de la Unió Europea en matèria d’interconnexió 
elèctrica per a assegurar la consideració dels interessos 
de les comunitats dels dos costats dels Pirineus. 

f) Impulsar les mesures necessàries per a reduir la càr
rega fiscal sobre els habitatges rebuts en herències i 
donacions, i reformar l’impost sobre successions i do
nacions. 

1.10. 
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g) Aprovar, en el termini màxim de nou mesos, un de
cret que reguli el procediment per a implantar parcs 
eòlics i instal·lacions solars fotovoltaiques a Catalunya. 

h) Reforçar les actuacions encaminades a garantir els 
drets dels consumidors, entre altres el de rebre en català 
les informacions pertinents per al consum i l’ús dels 
béns, els productes i els serveis, i en concret, impulsar 
actuacions conjuntes i coordinades amb el món empre
sarial per a assolir aquest objectiu, i contribuir a la mi-
llora de la competitivitat de l’economia de Catalunya. 

i) Impulsar l’elaboració d’un projecte de llei de políti
ca industrial. 

j) Crear una comissió interdepartamental de turisme 
que coordini les actuacions dels diversos departaments 
en aquest àmbit i impulsar, conjuntament amb les en
titats locals, la política de creació de productes turístics 
que incorporin amb finalitat turística els elements pa
trimonials, històrics i culturals, especialment amb el 
desenvolupament d’una xarxa de centres d’acollida 
turística (CAT) i les rutes turístiques. 

10. En matèria de mobilitat i planejament territorial, el 
Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar invertint en la xarxa de metro, Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya (FGC) i tramvia. 

b) Fer de la línia FGC Baix Llobregat un metro, i do
tar aquesta línia d’una freqüència de pas de sis minuts 
a partir del novembre del 2007. 

c) Fer de la línia FGC Anoia - Manresa un metro co
marcal amb una freqüència de pas de vint minuts. 

d) Iniciar l’estudi de viabilitat del tren tramvia de Gi
rona i iniciar l’estudi informatiu del tren tramvia del 
Camp de Tarragona. 

e) Estendre les subvencions a més barris amb necessi
tats especials. 

f) Presentar, en el termini d’un any, el conjunt de pro-
postes necessàries per a resoldre els problemes de mo
bilitat de la segona corona metropolitana, que han d’in
corporar, de manera integrada, actuacions viàries, 
ferroviàries, de tramvies, de potenciació del transport 
públic i de gestió de la demanda, tant de passatgers com 
de mercaderies, donant prioritat a les que comportin 
incrementar el transport públic i descongestionar les 
vies. Entre aquestes propostes hi han de figurar, amb 
caràcter destacat, els corredors ferroviaris derivats del 
perllongament dels FGC, de les interconnexions de lí
nies de Renfe, de la línia orbital ferroviària i de la nova 
connexió entre el Vallès Occidental i el Vallès Oriental 
i entre el Vallès i Barcelona. També s’hi ha d’incloure 
la potenciació del transport de mercaderies amb ferro
carril. En l’apartat d’actuacions viàries, s’hi han d’in
cloure els projectes necessaris per a descongestionar i 
millorar les vies internes del Vallès, incloent-hi el pro
jecte de continuació de la ronda del Vallès entre Terras
sa i Granollers, que ha de finançar l’Administració de 
l’Estat i que s’ha de fer amb un consum auster del ter
ritori i un traçat que refongui i utilitzi, sempre que si
gui possible, afectacions i reserves urbanístiques proce
dents d’anteriors planejaments. Aquest projecte s’ha de 
fer amb el mínim impacte ambiental i el màxim respec

1.10. 

te al territori, i la seva funcionalitat s’ha d’ajustar a les 
necessitats del trànsit local, intercomarcal, metropoli
tà i d’interconnexió amb les vies de llarg recorregut, en 
especial pel que fa al transport de càrrega que s’origi
na en l’activitat econòmica de l’àrea, de manera que es 
descongestioni la carretera B-30. 

g) Elaborar, en el marc del grup de treball de reordena
ció dels peatges impulsat per la Resolució 55/VIII del 
Parlament de Catalunya, un pla d’actuació per a l’alli
berament progressiu de peatges, atenent especialment 
els que penalitzen la mobilitat obligada o són en vies 
sense alternativa lliure de peatge. 

h) Continuar treballant en l’adquisició i la gestió de sòl 
per a construir quaranta eixamples urbans de sòl resi
dencial. 

i) Continuar treballant en l’adquisició i la gestió de sòl 
per a construir dinou sectors estratègics de sòl per a 
activitats econòmiques. 

11. En matèria de justícia, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a: 

a) Continuar l’execució del Pla d’inversions en edificis 
judicials i del Pla director d’equipaments penitenciaris, 
per a dotar els sistemes judicial i penitenciari d’una 
xarxa d’edificis i equipaments que siguin adequats per 
al funcionament d’aquests serveis públics i que estiguin 
d’acord amb les necessitats de Catalunya. 

b) Intensificar la modernització dels registres civils per 
mitjà del nou model organitzatiu, de la implantació de 
les tecnologies de la informació i la comunicació i del 
millorament dels edificis, i crear uns serveis d’informa
ció que prestin una atenció especial als ciutadans es
trangers que fan tramitacions en els registres civils. 

c) Posar en funcionament els nous òrgans judicials. 

d) Elaborar el Llibre blanc de la mediació per a definir 
aquesta metodologia com a mitjà de resolució de con
flictes alternatiu a la via judicial, i estructurar la xarxa 
de serveis de mediació. 

e) Presentar al Parlament el Projecte de llei de la tutela 
de persones adultes, que ha de regular la promoció i la 
coordinació de les entitats que podran exercir funcions 
tutelars, i també la gestió i la supervisió dels recursos 
econòmics que la Generalitat hi destina. 

f) Presentar al Parlament el Projecte de llei del Protec
torat de Fundacions i Associacions d’Utilitat Pública. 

12. En matèria de cultura, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a: 

a) Elaborar i aplicar el Pla de foment de la lectura, que, 
entre altres objectius, ha d’afavorir la lectura a l’esco
la per a incrementar els hàbits lectors de la població. 

b) Potenciar la indústria musical catalana amb plans 
especials de suport i exportació, la indústria editorial 
amb el Pla de suport al llibre i la cultura, i la indústria 
cinematogràfica apostant pel cinema de qualitat i en 
català. 

c) Participar en esdeveniments culturals internacionals 
per a incrementar la projecció exterior de la cultura 
catalana. 
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d) Elaborar el Pla d’equipaments culturals de Catalunya 
2009-2019 perquè Catalunya disposi d’uns equipa
ments culturals de referència distribuïts pel territori, i 
elaborar un pla regulador que planifiqui els sistemes 
culturals i el cicle inversor en cultura. 

e) Continuar treballant en el Pla d’arxius comarcals a fi 
de construir els arxius que manquen i fer les amplia
cions necessàries per a acabar la xarxa d’arxius comar
cals, i elaborar el Pla d’equipaments culturals de Cata
lunya. 

f) Definir i desenvolupar el sistema públic d’equipa
ments escènics i musicals en cooperació amb l’Admi
nistració local. Aquest sistema ha d’incloure els equi
paments nacionals, els centres de producció territorial 
i la xarxa de teatres públics. 

g) Impulsar els processos de digitalització de la cultu
ra i la comunicació; continuar digitalitzant els fons bi
bliogràfics, els fons documentals i els continguts cultu
rals; continuar potenciant el suport digital per a 
difondre la cultura catalana, a fi d’eixamplar el públic 
intern nacional i de projectar-la internacionalment; con
tinuar implantant la gestió en xarxa dels equipaments 
culturals amb fibra òptica, amb el programa de l’Ane
lla Digital, per a rendibilitzar els recursos i incremen
tar l’accés de la ciutadania a la cultura, i continuar tre
ballant perquè el trànsit de la tecnologia analògica a la 
digital serveixi per a oferir més continguts culturals. 

h) Fer les gestions necessàries perquè es reuneixi amb 
urgència la Comissió Mixta Ministeri de Cultura - De
partament de Cultura per tal de validar l’inventari de 
documentació catalana de privats, de persones i entitats, 
i fer-ne el trasllat a Catalunya, d’acord amb el que es
tableix la Llei de l’Estat 21/2005, de restitució a la 
Generalitat de Catalunya dels documents incautats amb 
motiu de la Guerra Civil custodiats a l’Arxiu General 
de la Guerra Civil Espanyola i de creació del Centre 
Documental de la Memòria Històrica. En aquest sentit, 
el Parlament de Catalunya fa seva la denúncia feta per 
la Comissió de la Dignitat, partits polítics, persones a 
títol individual, sindicats i entitats afectades per l’espoli 
de guerra sobre la interrupció, d’ençà l’octubre del 
2006, del procés de retorn complet dels documents 
catalans dipositats a l’Arxiu de la Guerra Civil de 
Salamanca. 

13. El Parlament de Catalunya reitera els termes de la 
Moció 6/VIII del Parlament, sobre la política informa
tiva, aprovada el 19 d’abril de 2007, i en aquest sentit 
insta el Govern a continuar les gestions empreses da
vant el Govern de l’Estat i davant la Generalitat Valen
ciana per a resoldre el conflicte generat per la prohibi
ció de les emissions de TV3 al País Valencià i perquè es 
deixi sense efecte la sanció imposada a Acció Cultural 
del País Valencià. 

14. En matèria de política lingüística, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar treballant amb el curs de català en línia 
Parla.Cat i amb el servei unificat d’atenció de consul
tes lingüístiques. 

b) Fer del català la llengua d’acolliment de les persones 
nouvingudes, impulsant la Llei de l’acolliment, amb el 
doble objectiu que les persones nouvingudes adquirei
xin competències bàsiques de català i de promoure que 
el català sigui la llengua comuna en les polítiques d’aco
lliment i d’integració i un instrument d’inclusió de les 
persones nouvingudes en la societat catalana i de cohe
sió social. 

c) Desplegar el pla de comunicació i màrqueting del 
programa Voluntariat per la Llengua. 

d) Aplicar plans específics d’acolliment adreçats als 
col·lectius d’origen xinès, magribí, paquistanès i sud
americà, entre d’altres. 

e) Elaborar el Projecte de llei de l’aranès. 

15. En matèria d’afers religiosos, el Parlament de Ca
talunya insta el Govern a fomentar, des de la laïcitat, el 
respecte dels drets de llibertat religiosa, de pensament 
i de consciència en el marc dels valors democràtics, la 
convivència i la construcció de l’espai nacional comú. 

16. En matèria de treball, el Parlament de Catalunya 
insta el Govern a: 

a) Assolir els màxims nivells d’ocupació amb la màxi
ma qualitat. 

b) Intensificar les accions de sensibilització, vigilància 
i control de la sinistralitat laboral com a element bàsic 
de la qualitat de l’ocupació i la competitivitat empresa
rial, especialment en les empreses i els sectors amb més 
sinistralitat. 

c) Elaborar el Pla estratègic 2008-2010 per a la integra-
ció laboral de les persones amb discapacitat. 

d) Promoure un acord per a l’ocupació juvenil per a 
millorar-ne les condicions laborals, de seguretat i de 
salut laboral i la contractació laboral estable. 

e) Elaborar un programa per a la inserció i l’acompa
nyament laborals de dones que han patit violència de 
gènere. 

f) Elaborar un pla de foment del treball autònom que 
inclogui accions d’informació i assessorament als tre
balladors autònoms per mitjà de la xarxa del servei de 
creació d’empreses i un programa de prevenció de ris
cos laborals. 

17. En matèria d’alimentació i acció rural, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern a: 

a) Millorar la competitivitat de les empreses agràries 
incorporant la innovació, la recerca, la formació i l’as
sessorament a l’estratègia de les explotacions. 

b) Vetllar per la producció d’aliments segurs, de qualitat 
i adequats a les demandes dels consumidors per a acon
seguir apropar els productors als consumidors i gene
rar una preferència per la producció local. 

c) Millorar les infraestructures bàsiques i afrontar la 
modernització i l’impuls de regadius, incorporant cri
teris d’eficiència i estalvi d’aigua, impulsant la diversi
ficació de l’activitat econòmica del món rural, protegint 
l’espai agrari com a element d’equilibri i sostenibilitat 
i donant-hi valor. 
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d) Impulsar la modernització i la internacionalització 
de l’agroindústria apostant per la qualitat, la traçabili
tat i les noves formes d’integració empresarial i coope
rativa, per a fer extensiu el valor afegit generat a tots els 
esglaons de la cadena alimentària. 

e) Avançar en la promoció de la producció i la distribu
ció de l’agricultura ecològica i de la seva transformació 
artesanal i industrial. 

18. En matèria d’universitats, el Parlament de Catalu
nya insta el Govern a presentar, durant el 2007, els cri
teris que s’han d’utilitzar per a definir el mapa de titu
lacions universitàries de Catalunya. Aquests criteris han 
d’integrar les necessitats socioeconòmiques actuals i 
futures i han d’ésser coherents amb els principis que 
fonamenten l’espai europeu d’educació superior. 

19. En matèria de recerca, innovació i societat de la in
formació, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Considerar les xarxes de comunicacions electròni
ques com a serveis bàsics i adoptar les mesures neces
sàries perquè les xarxes de comunicacions electròni
ques s’estenguin pel territori amb criteris d’eficiència 
d’una manera associada a l’obra pública i a les noves 
infraestructures, tant públiques com privades, i s’hagin 
de tenir en compte en la planificació urbanística. 

b) Iniciar, en el marc del Pacte nacional per a la recer
ca i la innovació, els treballs per a elaborar un pla d’in
fraestructures tecnològiques, amb una atenció especi
al a la xarxa de centres tecnològics. 

c) Fer arribar les xarxes d’alta capacitat a tot el territori 
perquè les puguin usar les administracions públiques i 
els operadors de telecomunicacions en condicions de 
neutralitat, transparència i equilibri territorial, posant en 
valor les infraestructures que són propietat de la Gene

ralitat i completant-les amb la cessió d’infraestructures 
de tercers o construint-ne de noves. 

20. En matèria de comerç i turisme, el Parlament de 
Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar impulsant un model comercial en equili
bri que garanteixi la presència dels formats de distribu
ció al territori, i també la competitivitat del petit i mit
jà comerç, fomentant accions de modernització i 
cooperació sectorials i locals. 

b) Continuar impulsant el desplegament del Pla estra
tègic de turisme, potenciant un model de turisme basat 
en la qualitat, la sostenibilitat i la valorització de la 
marca Catalunya. 

21. En matèria d’afers exteriors, el Parlament de Cata
lunya insta el Govern a: 

a) Potenciar, en el marc del que disposa l’Estatut d’au
tonomia, les relacions internacionals de la Generalitat 
per mitjà de l’establiment d’acords amb altres països i 
regions. 

b) Incrementar i millorar el suport a la internacionalit
zació de les organitzacions civils de Catalunya i a les 
comunitats i la ciutadania catalanes de l’exterior. 

c) Incrementar la presència institucional de la Genera
litat a l’exterior per mitjà de l’obertura de delegacions. 

22. En matèria de participació ciutadana, el Parlament 
de Catalunya insta el Govern a elaborar un pla interde
partamental de participació ciutadana. 

Palau del Parlament, 28 de setembre de 2007 

La secretària primera El president del Parlament 
Lídia Santos i Arnau Ernest Benach i Pascual 
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