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1. TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT 
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 776/X del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’orientació política general del 
Govern
Tram. 255-00007/10

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 39, 17.09.2014, DSPC-P 76

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 17 de se·
tembre de 2014, ha debatut les propostes de resolució 
presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al 
debat sobre l’orientació política general del Govern 
tingut els dies 15, 16 i 17 de setembre.

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

Resolució

I. El futur polític de Catalunya p. 3

II. Estructures d’Estat p. 3

III. Foment de l’ocupació p. 4

IV. Recuperació econòmica p. 5

V. Economia social i solidària p. 6

VI. Política industrial i internacionalització p. 7

VII. Modernització de l’Administració i de la funció pública p. 8

VIII. Educació  p. 8

IX. Accions i garanties per a l’èxit escolar p. 9

X. Integració de la formació professional p. 10

XI. Innovació i competitivitat empresarial p. 11

XII. Universitat, recerca i innovació p. 11

XIII. Turisme   p. 12

XIV. Cooperativisme p. 12

XV. Agricultura, ramaderia i pesca p. 13

XVI. Acció social p. 14

XVII. Habitatge  p. 15

XVIII. Salut  p. 16

XIX. Infància  p. 18

XX. Joventut  p. 18

XXI. Dones  p. 19

XXII. Defensa dels consumidors p. 19

XXIII. Tecnologies de la informació i la comunicació p. 19

XXIV. Transparència i qualitat democràtica p. 20

XXV. Transparència i lluita contra la corrupció p. 20

XXVI. Organització territorial p. 20

XXVII. Seguretat ciutadana, policia i civisme p. 21

XXVIII. Justícia  p. 21

XXIX. Desenvolupament sostenible i equilibri territorial p. 22

XXX. Sostenibilitat de les finances públiques p. 22

XXXI. Sistema financer p. 23

XXXII. Hisenda pròpia p. 24

XXXIII. Fiscalitat p. 24

XXXIV. Energia i aigua p. 24

XXXV. Infraestructures i mobilitat p. 25

XXXVI. Llengua i cultura p. 26

XXXVII. Política exterior p. 27

XXXVIII. Mitjans de comunicació p. 28

XXXIX. Esports  p. 28

XL. Deslleialtats del Govern espanyol p. 30

I. El futur polític de Catalunya

1. El Parlament de Catalunya, en compliment de 
l’acord assolit el 12 de desembre de 2013 per quatre 
grups parlamentaris i el president i el Govern de la Ge·
neralitat a favor del dret a decidir, dóna suport perquè 
el 9 de novembre de 2014 es dugui a terme la consulta 
sobre el futur polític de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya acorda: 

a) La necessitat de celebrar una consulta el 9 de no·
vembre de 2014 sobre si Catalunya ha d’esdevenir un 
Estat i, en cas afirmatiu, si aquest Estat ha d’ésser in·
dependent, tal com van acordar el president de la Ge·
neralitat i els grups parlamentaris favorables al dret a 
decidir el 12 de desembre de 2013.

b) Impulsar acords, amb el màxim consens, en el Ple 
del Parlament com a expressió de la sobirania i re·
presentació directa del poble de Catalunya davant de 
qualsevol eventualitat que pugui sorgir, com un valor 
essencial per a poder prosseguir amb èxit el procés col·
lectiu que el país té en marxa.

3. El Parlament de Catalunya insta el president de la 
Generalitat a: 

a) Convocar la consulta sobre el futur polític col·lectiu 
de Catalunya en els termes acordats anteriorment refe·
rits i d’acord amb els marcs legals.

b) Consultar el Ple del Parlament quan les circumstàn·
cies del procés democràtic per a decidir el futur polític 
de Catalunya ho requereixin.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge·
neralitat a adoptar totes les resolucions pertinents i a 
destinar tots els recursos i mitjans tècnics i humans 
necessaris perquè la consulta es dugui a terme amb 
totes les garanties democràtiques i de participació pos·
sibles.

II. Estructures d’Estat

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pla·
nificar la creació de les estructures bàsiques i pròpies 
d’un estat que contenen els estudis i treballs del Con·
sell Assessor per a la Transició Nacional, i elaborar·ne 
els corresponents projectes executius, legislatius i ope·
ratius perquè es puguin posar en pràctica al més aviat 
possible, especialment els relatius a la hisenda i l’ad·
ministració econòmica i tributària, la seguretat social, 
l’Administració de justícia, la seguretat pública, les in·
fraestructures, les telecomunicacions, l’energia i l’ai·
gua, i les relacions exteriors, sense prejutjar les deci·
sions que sobre aquestes matèries prengui un eventual 
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i futur procés constituent en funció del resultat de la 
consulta del 9 de novembre.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern, segons 
quin sigui el resultat de la consulta del 9 de novem·
bre, a: 

a) Elaborar una proposta legislativa sobre la transició 
nacional que reguli el procediment a seguir i establei·
xi els principis de funcionament del sistema institu·
cional i jurídic de Catalunya durant el període de la 
transició nacional.

b) Elaborar una proposta de protocol d’actuació, a 
efectes de seguretat jurídica i estabilitat, que reguli la 
relació de les parts durant el procés de negociació amb 
l’Estat espanyol que es pugui iniciar després del 9 de 
novembre.

III. Foment de l’ocupació

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar un procés de concertació en l’àmbit labo·
ral com a marc regulador propi per a superar les li·
mitacions legislatives de Catalunya en matèria laboral.

b) Impulsar l’aplicació de la Llei d’ordenació del sis·
tema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de Catalunya 
en el termini de sis mesos a comptar del dia en què si·
gui aprovada pel Parlament.

c) Completar el procés de reforma del Servei d’Ocupa·
ció de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a orien·
tar el conjunt de les actuacions a què fa referència l’a·
partat 1 i, especialment, el Projecte de llei d’ordena·
ció del sistema d’ocupació i del Servei d’Ocupació de 
Catalunya a: 

a) Assolir un Servei d’Ocupació de Catalunya més efi·
cient, que mantingui el seu caràcter cent per cent pú·
blic i que coordini totes les polítiques de foment de 
l’ocupació i de desenvolupament local.

b) Establir els mecanismes de cooperació i col·la bo·
ració amb els agents econòmics i socials i amb els ens 
locals per a coordinar les polítiques d’ocupació amb 
les de desenvolupament econòmic territorial.

c) Definir una cartera de serveis del sistema d’ocupa·
ció de Catalunya que faci efectiu el dret subjectiu de 
les persones a tenir l’oportunitat de millorar llur ocu·
pabilitat. Aquesta cartera de serveis ha d’incloure els 
àmbits de les polítiques d’ocupació, com l’orientació 
professional, la formació i la requalificació, les opor·
tunitats d’ocupació i el foment de la contractació, les 
oportunitats d’ocupació i formació, el foment de la 
igualtat d’oportunitats en l’ocupació, les oportunitats 
per a col·lectius amb dificultats especials, l’autoocu·
pació i el foment de l’emprenedoria, la promoció del 
desenvolupament i l’activitat econòmica territorial, el 

foment de la mobilitat geogràfica, l’atenció a les neces·
sitats de les empreses i la intermediació laboral.

d) Dialogar amb els agents socials, els ens locals i els 
altres operadors de formació ocupacional i pactar·hi el 
nou model de relació contractual.

e) Garantir l’equitat en l’accés als serveis per al millo·
rament de l’ocupabilitat, amb més recursos i més ser·
veis per a les persones que tenen més dificultat per a 
accedir a un lloc de treball. En aquest sentit, s’han de 
descartar les actuacions de suport públic a la interme·
diació laboral privada dirigides als col·lectius de deso·
cupats amb més alta ocupabilitat que comportin una 
reducció del suport a les polítiques del Servei d’Ocu·
pació de Catalunya per als col·lectius més desafavorits.

f) Integrar l’oferta formativa que es faci des de les po·
lítiques ocupacionals en el conjunt de la formació pro·
fessional, d’acord amb el que estableixi la nova llei de 
formació professional.

g) Coordinar les polítiques de rendes socials i d’equitat 
amb les polítiques d’ocupació, tot establint un contí·
nuum entre aquestes i les polítiques socials en el qual 
les prioritats siguin: la integració laboral al mercat or·
dinari; si aquesta no és possible, la integració al mercat 
laboral subvencionat per a finalitats socials, i, si aquesta 
no és possible, les polítiques de garantia social.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar promovent accions per a enfortir el dià·
leg social a Catalunya, mitjançant el diàleg permanent 
amb els diversos interlocutors en el marc dels espais 
existents, com el Consell de Relacions Laborals, i en 
els nous que puguin sorgir, per a enfortir el marc ca·
talà de relacions laborals, com en el cas dels recents 
acords d’ultraactivitat i d’inaplicació.

b) Promoure, en el marc del Consell de Relacions La·
borals i amb la col·laboració de l’Escola d’Administra·
ció Pública de Catalunya, la creació d’una línia especí·
fica de formació per a donar més coneixements tècnics 
a les persones que participen en la negociació de con·
venis col·lectius.

c) Mantenir al llarg de la desena legislatura, com a 
mínim, el pressupost destinat a les polítiques actives 
d’ocupació del 2013, en els termes de l’Acord pel dià·
leg social permanent, signat pel Govern i els agents 
socials i econòmics.

d) Desplegar, per mitjà de la Proposició de llei de la 
renda garantida de ciutadania, l’article 24.3 de l’Estatut 
d’autonomia per a definir un nou sistema que permeti 
a les persones i les famílies que es troben en situació 
de pobresa l’accés a una renda garantida de ciutadania 
que els asseguri els mínims d’una vida digna.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar 
en marxa una política de reforma de les polítiques de 
rendes socials, orientada a: 
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a) Prioritzar la reinserció laboral en tots els programes 
que acompanyin el cobrament d’una renda pública.

b) Integrar en aquestes polítiques tots els àmbits de go·
vern implicats: benestar social, sanitat, habitatge, en·
senyament i ocupació.

c) Regular les condicions per a acollir·se al dret a per·
cebre una renda garantida de ciutadania que comple·
menti aquestes actuacions perquè les persones tinguin 
una subsistència digna mentre no s’obté el resultat de·
sitjat d’integració social i laboral.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Crear un òrgan gestor únic del conjunt de polítiques 
públiques de les prestacions a què fa referència aquest 
apartat.

b) Treballar seguint el principi d’inclusió social per mit·
jà del treball, orientant el conjunt d’actuacions per a la 
inserció social i laboral a la ciutadania activa i a la plena 
autonomia personal, i prioritzant, per aquest ordre, la 
inserció laboral ordinària, la inserció laboral incenti·
vada i l’activitat d’interès social, per mitjà de la parti·
cipació comunitària, amb activitats formatives per al 
desenvolupament de la persona i l’enfortiment de la 
cohesió social.

c) Presentar, en el termini de dos mesos, un estudi so·
bre el conjunt de prestacions i rendes públiques per a 
avaluar·ne els avantatges i, si escau, reordenar el siste·
ma de prestacions, per a guanyar la màxima eficiència 
en els serveis socials públics i per a preveure els canvis 
de gestió a adoptar en una eventual assumpció de les 
competències en polítiques passives.

d) Exigir al Govern de l’Estat el traspàs immediat de 
les polítiques passives d’ocupació, com la prestació per 
desocupació i els subsidis.

e) Mantenir el programa de plans d’ocupació per a per·
sones perceptores de la renda mínima d’inserció amb 
càrregues familiars i obrir la definició dels beneficia·
ris a altres col·lectius de difícil ocupabilitat i a altres 
àmbits del món del treball.

f) Establir nous programes de plans d’ocupació en àm·
bits d’interès social en què es pugui generar nova ocu·
pació que garanteixi la inserció laboral dels beneficia·
ris conjuntament amb els ens locals i amb els agents 
econòmics i socials, com en els àmbits de l’educació 
en el lleure o la mobilitat sostenible.

g) Mantenir els ajuts als centres especials de treball i 
reclamar a l’Estat que compleixi el seu compromís de 
transferir els fons econòmics compromesos.

h) Ampliar el suport als centres especials de treball 
per a afavorir el traspàs de treballadors a l’empresa or·
dinària, mitjançant els plans de competitivitat que im·
pulsa el Departament d’Empresa i Ocupació.

i) Mantenir el suport a la inserció laboral de les per·
sones amb discapacitat al nivell del 2012 pel que fa al 

Programa de treball amb suport i al Programa d’orien·
tació i acompanyament a la inserció de les perso·
nes amb discapacitat i/o malaltia mental de la xarxa 
d’orien tació per a l’ocupació, amb relació a la interme·
diació i la formació prelaboral.

j) Prioritzar la destinació dels fons recaptats per les 
sancions imposades per la Inspecció de Treball a les po·
lítiques d’ocupació, especialment a les destinades a la 
inserció laboral de persones amb discapacitat i a altres 
col·lectius desafavorits.

k) Impulsar mesures de suport a la contractació en 
l’empresa ordinària per a joves amb discapacitat, mit·
jançant els fons extraordinaris de la garantia juvenil.

l) Estudiar l’ampliació dels ajuts per a l’adaptació del 
lloc de feina, incloent·hi, entre altres despeses, les de 
consultoria en matèria d’accessibilitat.

m) Demanar al Govern de l’Estat que ampliï la tipo·
logia de contractes per a l’empresa ordinària perquè 
es pugui beneficiar de bonificacions en la quota de la 
Seguretat Social.

n) Incloure, en els concursos licitats per l’Administra·
ció de la Generalitat i per les entitats que integren el 
seu sector públic, clàusules dirigides a reservar un per·
centatge dels llocs de treball adscrits a l’execució del 
contracte, sempre que sigui possible, a persones amb 
disminució física, psíquica o sensorial o amb malal·
ties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el 
món laboral, i també, assegurar·se del compliment de 
les obligacions de les empreses concursants en matèria 
d’inserció laboral de persones amb discapacitat.

o) Intensificar en les actuacions de la Inspecció de Tre·
ball el seguiment del compliment per part de les em·
preses de l’obligació de tenir el 2% de la plantilla for·
mat per persones amb discapacitat, tal com estableix 
la legislació vigent, o bé, la verificació de l’acompli·
ment de les mesures alternatives, tant per part de les 
empreses obligades a la inversió com per part de les em·
preses o entitats beneficiàries d’aquesta.

IV. Recuperació econòmica

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aprofundir en els espais de diàleg i concertació amb 
els agents econòmics i socials, per tal d’establir àmbits 
estratègics d’actuació i impulsar mesures consensua·
des de reactivació econòmica, dels factors estratègics 
de competitivitat, de foment de l’ocupació i la qualifi·
cació professional i de les polítiques de cohesió social.

b) Fomentar mecanismes de col·laboració públics i pri·
vats que facin possible grans projectes d’inversions es·
tratègiques i d’equipaments que aportin valor afegit 
per al desenvolupament econòmic i social, dins els lí·
mits establerts en matèria d’estabilitat pressupostària.

c) Utilitzar amb tota la seva extensió les línies de crè·
dit previstes per l’Institut Català de Finances per al su·
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port a les empreses, especialment per a la posada en 
marxa de projectes de noves empreses o d’inversions.

d) Continuar reforçant un marc legal de suport al des·
envolupament i creixement de la petita i mitjana em·
presa, en línia amb les recomanacions de la Comis·
sió Europea, especialment les que emanen de la Small 
Business Act.

e) Promoure i potenciar una nova indústria de les da·
des (big data).

f) Reforçar el paper dels col·legis professionals, en el marc 
de la Directiva europea de serveis, de manera que Ca·
talunya tingui professionals de qualitat al servei de l’ac·
tivitat econòmica i social que un país modern requereix.

g) Establir criteris per a la regulació de l’economia 
col·laborativa (sharing economy), per tal de garantir la 
lliure iniciativa empresarial, la lliure competència i la 
protecció dels consumidors, i evitar situacions de pre·
carietat laboral encoberta, frau fiscal, economia sub·
mergida o afectació de les activitats econòmiques so·
bre la salut, el descans i la convivència a les zones on 
es duen a terme.

2. El Parlament de Catalunya constata que: 

a) Si bé alguns indicadors econòmics recents assenya·
len una incipient recuperació del consum intern, de la 
inversió en béns d’equipament i de la consolidació del 
sector exterior de l’economia catalana, la situació de 
crisi continua afectant la majoria de la població, en 
forma de desocupació, precarietat laboral i augment 
de les desigualtats socials.

b) La consolidació d’un procés de recuperació econò·
mica necessita actuacions coordinades en l’àmbit de la 
política monetària, fiscal i econòmica entre les institu·
cions comunitàries i els diferents nivells de govern de 
la Unió Europea.

3. El Parlament de Catalunya constata que l’accés al 
crèdit i la capitalització de les empreses catalanes, 
com ara les industrials, les comercials, les turístiques 
o les de serveis, i la dimensió de llur estructura pro·
ductiva són elements clau per al millorament de la 
competitivitat, i insta el Govern a promoure instru·
ments que facilitin l’accés al crèdit i la capitalització 
de les empreses.

4. El Parlament de Catalunya manifesta la importàn·
cia d’apostar per la continuïtat del model comercial ca·
talà. Un model que es caracteritza per l’oferta densa, 
propera i variada, per l’equilibri entre formats comer·
cials, per la lliure i lleial competència entre operadors 
i per la generació de ciutats compactes, en què es prio·
ritza la protecció del medi i la reducció de la mobilitat 
associada a les compres. Un model, així mateix, que 
fomenta la competitivitat i la innovació de les empre·
ses –amb un suport especial a les petites i mitjanes– 
i la dinamització comercial per mitjà dels projectes 
col·lectius, siguin sectorials o territorials.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar, en coordinació amb la resta d’entitats i 
administracions públiques que presten serveis a em·
preses i autònoms, una xarxa coordinada de serveis 
d’acompanyament i consolidació d’empreses a Catalu·
nya reforçant àmbits com ara la reorientació de  línies 
de negoci, el refinançament de deutes i les millores 
productives.

b) Afavorir la disponibilitat de finançament públic mit·
jançant línies directes de crèdit de l’Institut Català de 
Finances, amb un control rigorós de la destinació dels 
fons i de l’eficiència de la despesa pública, que esti·
guin destinades a la creació d’ocupació o a crèdits per 
a empreses, petites i mitjanes empreses i autònoms.

c) Impulsar l’establiment de fons d’inversió per finan·
çar noves empreses innovadores i viables, i donar su·
port decididament a les empreses exportadores, per 
tal d’afavorir·ne el desenvolupament i l’expansió en un 
món econòmic obert i global.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Treballar conjuntament amb les associacions d’ens 
locals per a la simplificació administrativa.

b) Crear progressivament un sistema d’interlocució 
única de les empreses amb l’Administració pública, 
amb l’objectiu de facilitar tots els tràmits que les em·
preses han de fer amb la Generalitat.

c) Adoptar totes les mesures legals i administratives 
necessàries per a eliminar tràmits burocràtics i sim·
plificar procediments per a facilitar l’activitat econò·
mica, la creació d’empreses i la internacionalització de 
les empreses.

d) Evitar o minimitzar, tant com sigui possible, la in·
corporació de càrregues administratives a les empre·
ses en la tramitació de nova normativa i reglamentació 
que afecti l’activitat econòmica, especialment en el cas 
de les petites i mitjanes empreses.

e) Continuar establint, en el marc de la finestreta ad·
ministrativa única empresarial, un sistema unificat de 
gestió de tramitacions per a les petites i mitjanes em·
preses perquè una sola unitat sigui l’encarregada de 
fer totes les tramitacions necessàries entre les diverses 
administracions.

f) Establir progressivament un pla d’implantació de 
l’Administració electrònica. Aquest pla ha de tenir ob·
jectius concrets mesurables mitjançant indicadors i 
ha d’ésser avaluat semestralment amb un informe que 
s’ha de presentar a la Comissió d’Empresa i Ocupació 
del Parlament.

V. Economia social i solidària

1. El Parlament de Catalunya manifesta la voluntat de 
treballar perquè es produeixi una transició de l’econo·
mia catalana des del model capitalista especulatiu ac·
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tual cap a una economia plural en què tingui un pes 
específic l’economia social i solidària.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Estudiar les mesures legislatives necessàries perquè 
l’economia catalana arribi progressivament en l’horit·
zó del 2020 a un equilibri entre el sector públic, el sec·
tor privat i el sector de les economies socials, solidà·
ries i alternatives.

b) Presentar un pla d’acció per al foment de l’economia 
social i solidària durant el 2015, que tingui en compte, 
entre altres, les mesures següents: 

1a. Impulsar el pla de finançament de les empreses de 
l’economia social que tingui en compte el foment de la 
inversió, la capitalització i una línia específica de l’Ins·
titut Català de Finances per al finançament d’aquestes 
empreses.

2a. Elaborar un pla d’impuls de l’emprenedoria social 
i especialment dels projectes de transformació social i 
ambiental i els de desenvolupament territorial i sobira·
nia alimentària.

3a. Revisar l’aplicació de les clàusules socials en la 
contractació i la compra públiques.

4a. Elaborar un pla de foment i difusió del coneixe·
ment de l’economia social i solidària en l’entorn edu·
catiu i de suport a les diferents manifestacions de l’e·
conomia social al territori.

5a. Incrementar els fons destinats a polítiques actives 
d’ocupació en empreses d’inserció i centres especials 
de treball i en les cooperatives, especialment en les 
d’iniciativa social, tenint en compte també els nous 
programes dels fons estructurals europeus i, a més, 
exigir a l’Estat que recuperi el nivell d’aportació del 
2010 en polítiques actives d’ocupació.

VI. Política industrial i internacionalització

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar la reindustrialització amb l’objectiu que el 
pes de la indústria assoleixi el 25% del producte inte·
rior brut el 2020, tot desplegant l’Estratègia de política 
industrial i els programes que la desenvolupen: Pro·
grama de clústers, Programa d’innovació empresarial 
(amb un èmfasi especial en el procés d’integració dels 
centres tecnològics avançats), Programa d’internacio·
nalització (potenciant el paper dels centres de promo·
ció de negocis), Programa de reactivació industrial i 
Programa de creixement empresarial i emprenedoria; 
i també els programes d’impuls als set àmbits identi·
ficats com a prioritaris per a la política industrial de 
Catalunya.

b) Sol·licitar al Govern de l’Estat que l’Estat espanyol 
no s’exclogui de la Patent única europea i signi el Re·
glament (UE) 1257/2012, del 17 de desembre.

c) Desplegar les propostes que conté el document 
«Més indústria», signat per agents econòmics i socials, 
universitats i col·legis professionals per a donar impuls 
a les 138 mesures recollides en el marc de l’Acord es·
tratègic, de conformitat amb les línies d’actuació que 
deriven dels set àmbits de l’Estratègia de política in·
dustrial.

d) Presentar al Parlament, dins l’any 2014, els set àm·
bits de l’Estratègia de política industrial, tant pel que 
fa al desenvolupament de les estratègies com pel que fa 
a la governança, i en concret: 

1r. El Programa de clústers.

2n. El Programa d’innovació empresarial.

3r. El Programa d’internacionalització agrupada.

4t. El Programa de reactivació industrial, que ha d’in·
cloure un programa de relocalització industrial per a 
empreses de Catalunya que vulguin tornar·hi a instal·
lar plantes de producció, mesures per a recuperar la lo·
calització d’activitats industrials tradicionals per dudes 
durant la globalització i mesures per a afegir·n’hi de 
noves a partir de la recerca, el desenvolupament i la 
innovació i l’emprenedoria individual i social.

e) Impulsar una ordenació dels polígons industrials, 
en coresponsabilitat amb el món local, que tingui en 
compte les infraestructures de què disposen, les infra·
estructures a les quals tenen accés i els serveis dispo·
nibles, i que faciliti una estratègia per a la localització 
de noves activitats industrials.

f) Elaborar un projecte de llei de les àrees de promoció 
econòmica, amb diàleg amb el món local, que permeti 
el rellançament dels polígons industrials a partir de la 
participació organitzada de llurs membres.

g) Fer un estudi per a la reforma del procediment con·
cursal i presentar·lo als agents econòmics i socials i al 
Parlament.

h) Utilitzar la compra pública, d’acord amb els princi·
pis de lliure competència, publicitat i objectivitat, per 
a donar suport a la indústria i, especialment, a la petita 
i mitjana empresa i a la innovació.

i) Impulsar línies de finançament per a activitats in·
dustrials per a la innovació tant de processos com de 
productes, aprofitant al màxim la capacitat financera 
de l’Institut Català de Finances.

j) Marcar com a objectiu les quinze mil empreses que 
exporten de manera habitual i les set mil que són inno·
vadores, dins l’any 2015.

k) Continuar el seguiment específic de les situacions 
empresarials de risc en l’activitat industrial que poden 
implicar un impacte negatiu en l’ocupació i en el tei·
xit de proveïdors i el conjunt de la cadena de valor de 
l’economia catalana, i afavorir la cerca de solucions 
que puguin donar més viabilitat a l’empresa.
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l) Continuar desenvolupant totes les actuacions que 
estiguin al seu abast, de manera conjunta amb l’Ad·
ministració de justícia, per a agilitar els procediments 
concursals de les empreses industrials i garantir la 
preservació del màxim nombre de llocs de treball i 
el manteniment d’una activitat econòmica ajustada a 
la situació actual, tot impulsant i afavorint la cerca de 
mecanismes d’inversió que en garanteixin la continuï·
tat, entre els quals s’han de prioritzar l’assumpció pels 
treballadors de la continuïtat de l’empresa en forma de 
cooperativa.

m) Definir una estratègia i un full de ruta per a situar 
Catalunya com una smart region de referència al món.

n) Potenciar el paper de la seva xarxa exterior d’ofici·
nes de promoció econòmica (centres de promoció de 
negocis i centres de promoció turística) com a eina bà·
sica de suport a la internacionalització de l’economia 
catalana i de difusió de la marca Catalunya.

VII. Modernització de l’Administració i de la 
funció pública

1. El Parlament de Catalunya reconeix l’esforç dels 
treballadors públics en l’actual marc de crisi econòmi·
ca i llur paper clau en l’eficiència de l’actuació de l’Ad·
ministració i del sector públic i en el manteniment de 
l’estat del benestar per a tots els ciutadans.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar uns pressupostos per al 2015 que incloguin 
les catorze pagues als funcionaris i deixar sense efecte 
la reducció de jornada i retribucions del personal interí 
del col·lectiu administratiu i tècnic.

b) Continuar treballant en el Pla de reforma de l’Ad·
ministració pública aprovat pel Govern el 3 de juny 
de 2014, cercant, en tot moment, el màxim consens 
polític i social, i introduint els canvis necessaris per 
tal que la reforma comporti que la nova Administració 
catalana sigui una veritable estructura d’estat.

c) Continuar treballant amb la màxima prioritat pel 
compliment de les mocions, els dictàmens i les resoluci·
ons aprovats pel Parlament els darrers mesos que com·
porten actuacions per a equilibrar l’esforç econòmic 
dels treballadors públics, i també dels que comporten 
un augment de la transparència del sector públic.

d) Revisar de manera immediata amb caràcter restric·
tiu, sota paràmetres objectius, mesurables i públics, els 
llocs de treball de dedicació especial.

e) Elaborar una proposta legislativa sobre recursos 
humans que incorpori mecanismes d’avaluació de 
l’acompliment que s’apliquin a tots els treballadors pú·
blics, una proposta que defineixi la carrera del treba·
llador públic i hi doni sortida, i un nou marc legal que 
incorpori mecanismes de selecció dels alts càrrecs i 
assimilats que, més enllà de la necessària confiança 

política, acreditin la necessària professionalitat i ex·
pertesa de la persona que ha d’ocupar el càrrec.

f) Reclamar al Govern de l’Estat el pagament dels deu·
tes pendents amb Catalunya i comprometre’s a dedicar 
els nous ingressos a la reducció dels esforços dels tre·
balladors públics, atès que la situació fiscal actual fa 
difícil de mantenir el sistema públic català, que està 
patint retallades i al qual s’estan demanant esforços de 
manera permanent.

VIII. Educació

1. El Parlament de Catalunya es compromet a garan·
tir una escola catalana en llengua i en continguts, que 
no separi els infants i els joves per la llengua d’origen 
i que ajudi a construir una societat més cohesionada, 
democràtica i lliure, i manifesta que: 

a) L’ensenyament en català, mitjançant la immersió 
lingüística, ha de continuar essent un dels principals 
actius per a aconseguir una societat més cohesionada, 
en què no hi hagi separació entre comunitats ni discri·
minacions de cap mena.

b) Cal enfortir el model d’escola catalana i millorar·ne 
la qualitat, per a garantir un bon coneixement de les 
llengües oficials i de la llengua estrangera i fer possi·
ble l’ús del català en tots els àmbits socials, econòmics 
i culturals.

2. El Parlament de Catalunya, davant de l’entrada en 
vigor de la Llei orgànica per a la millora de la qualitat 
educativa, insta el Govern a prendre les decisions ne·
cessàries i adequades d’àmbit organitzatiu, curricular 
i de participació de la comunitat educativa en el go·
vern dels centres per tal de preservar el model d’escola 
catalana comprensiva, inclusiva i eliminadora de desi·
gualtats socials, fonamentada en els principis d’equi·
tat, qualitat, gratuïtat, proximitat, laïcitat, coeducació 
i participació.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’escola 
inclusiva i l’atenció als alumnes amb necessitats edu·
catives especials, insta el Govern a: 

a) Informar, durant el primer quadrimestre del curs 
2014·2015, la Comissió d’Ensenyament i Universi·
tats sobre l’estat, l’avaluació i la vigència dels diver·
sos plans directors sobre escola inclusiva i atenció als 
alumnes amb necessitats educatives especials.

b) Revisar el concert educatiu i les subvencions que 
s’atorguen als centres d’educació especial en funció de 
l’evolució de llurs necessitats i de les funcions que te·
nen assignades segons l’article 81 de la Llei d’educació 
de Catalunya.

c) Prioritzar els ajuts per a menjador i per al transport 
escolar en els centres d’educació especial per a tots els 
alumnes que vénen de fora del municipi on hi ha el cen·
tre, i també per als alumnes del mateix municipi amb 
necessitats educatives específiques i en els centres si·
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tuats fora del nucli urbà i de difícil accés en transport 
públic, atès que en els centres d’educació especial el 
menjador és un espai educatiu imprescindible.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir la col·laboració en el sosteniment de pla·
ces per a infants de zero a tres anys en llars d’infants 
de titularitat municipal atenent criteris de suficiència, 
els pressupostos de la Generalitat i els acords amb les 
administracions locals. En aquest sentit, el Departa·
ment d’Ensenyament ha de propiciar durant el curs 
2014·2015 un acord en el marc de la Comissió Mixta 
per a un pla de finançament i sosteniment estable de 
les llars d’infants municipals seguint criteris de cores·
ponsabilitat, qualitat i equitat, ha d’establir el conveni 
marc subsegüent amb el món local i ha d’estudiar la 
proposta d’establir una convocatòria de beques a par·
tir del curs 2015·2016 en funció de la renda de les fa·
mílies.

b) Definir un pla transversal que estableixi i desen·
volupi l’aprenentatge d’una llengua estrangera, prefe·
riblement l’anglès, en les diferents etapes educatives, 
amb mesures com l’increment progressiu com a llen·
gua de matèria no lingüística en el marc de l’escola 
plurilingüe, per a arribar a un cinquanta per cent dels 
centres en què s’apliqui aquest model i per a garantir la 
formació adequada dels docents.

c) Estendre l’oferta del nivell C1 d’anglès a més esco·
les oficials d’idiomes i l’oferta de C1 d’alemany i fran·
cès a tots els territoris, i també ampliar l’oferta d’en·
senyament d’idiomes a l’Institut Obert de Catalunya.

d) Vetllar pel manteniment i la renovació dels equi·
paments de tecnologies de la informació i la comuni·
cació i la instal·lació de fibra òptica universal als cen·
tres, i per la formació continuada del professorat en 
tecnologies de la informació i la comunicació, i tam·
bé continuar impulsant l’ús educatiu de les tecnologies 
digitals i continuar potenciant la implicació d’aquest 
sector en l’educació.

e) Promoure que més instituts imparteixin l’assigna·
tura Mobilitzem la informàtica, que té com a eix de 
treball el disseny i el desenvolupament d’una aplica·
ció per a dispositius mòbils mitjançant el treball col·
laboratiu, i adaptar·la per a l’educació primària i per a 
la formació professional.

IX. Accions i garanties per a l’èxit escolar

El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar 
mesures específiques i interdepartamentals destinades 
a les famílies, l’entorn i l’escola, orientades a corre·
gir les desigualtats en entorns desafavorits, a prevenir 
i reconduir l’abandonament prematur dels alumnes i a 
millorar l’èxit escolar, entre les quals: 

a) Detectar precoçment les dificultats socials, famili·
ars i educatives dels alumnes i actuar de manera efec·
tiva, enfortint el treball en xarxa, per a donar respos·

ta a les necessitats de les famílies amb risc social, i 
continuar fent un seguiment de les escoles que en les 
proves d’avaluació obtenen uns resultats per sota de la 
mitjana de Catalunya i dotar·les d’un pla d’actuació in·
dividualitzat que impliqui un acompanyament, un as·
sessorament, una avaluació especialitzada i, si escau, 
l’ampliació de recursos per als centres amb més ne·
cessitats.

b) Presentar davant la Comissió d’Ensenyament i Uni·
versitats un estudi sobre els impactes de les actuacions 
a favor de l’èxit escolar.

c) Prioritzar la inversió en beques i ajuts per a la ple·
na escolarització dels infants, amb l’objectiu que les 
desigualtats entre les famílies, tant de capacitat ins·
tructiva com econòmica, no afectin el ple desenvo·
lupament educatiu dels alumnes; continuar garantint 
beques de menjador per mitjà d’un procediment de 
concessió d’ajuts acordat amb els consells comarcals i 
en col·laboració periòdica amb la comunitat educativa, 
i dissenyar conjuntament amb els ens i les administra·
cions locals un nou model de transport i de menjadors 
escolars per a adequar·los al que estableix l’article 6 
de la Llei d’educació de Catalunya.

d) Vetllar per una escolarització equilibrada que evi·
ti la segregació escolar, ja que dificulta l’èxit escolar 
dels alumnes dels sectors socials, econòmics i cultu·
rals menys afavorits i, per tant, la cohesió social.

e) Potenciar els plans educatius d’entorn, forts i sin·
gulars, que tinguin l’escola com a eix vertebrador i 
amb una important participació dels ajuntaments i els 
agents locals, dels mateixos centres i de les associaci·
ons de mares i pares d’alumnes, del teixit associatiu i 
del món laboral i empresarial, com a instrument per a 
donar una resposta integrada a les necessitats educa·
tives de l’entorn, i dotar·los de finançament, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries.

f) Mantenir i potenciar el treball conjunt amb les fe·
deracions d’associacions de mares i pares sobre els as·
pectes clau de la participació i implicació de les famí·
lies en els centres escolars.

g) Millorar els requisits d’accés dels professors a la 
formació inicial i potenciar la formació permanent 
d’acord amb les necessitats del sistema per a millorar 
l’acció docent, i continuar aplicant i avaluant el Pro·
grama de millora i innovació en la formació de mes·
tres.

h) Utilitzar, especialment en els centres d’alta comple·
xitat, totes les potencialitats de l’aplicació del decret 
d’autonomia de centres i del decret de definició de per·
fil i provisió de llocs de treball docents, amb l’objectiu 
de millorar els resultats competencials dels alumnes i 
els aspectes de cohesió social, i també posar en pràc·
tica les estratègies educatives derivades de les audito·
ries pedagògiques en els centres en què s’ha d’afavorir 
una millora dels resultats acadèmics.
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i) Garantir els recursos adequats per a poder compen·
sar les necessitats educatives dels alumnes de l’educa·
ció secundària obligatòria, orientats a millorar l’èxit 
escolar i enfortir la cohesió social, com els protocols 
locals de reducció de l’absentisme escolar, les unitats 
d’escolarització compartida, els programes de diversi·
ficació curricular, segons diferents modalitats, les uni·
tats de suport a l’educació especial o les aules d’aco·
llida, i també garantir que determinats alumnes de 
segon cicle de l’educació secundària obligatòria, amb 
risc social, puguin completar la formació en empreses 
de l’entorn o en altres espais amb finalitat educativa, a 
partir, per exemple, d’una extensió horària de les uni·
tats d’escolarització compartida o d’un programa de 
diversificació curricular.

j) Ampliar la convocatòria de finançament addicio·
nal a tot el curs escolar en funció de la matrícula viva 
als centres privats del Servei d’Educació de Catalunya 
que garanteixen el dret a l’educació en els ensenya·
ments universals i gratuïts, i de les necessitats deri·
vades de les característiques socioeconòmiques de la 
zona i de la tipologia d’alumnes del centre.

X. Integració de la formació professional

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Mantenir i consolidar l’oferta de programes de 
transició al treball, desenvolupats amb la col·laboració 
de l’Administració local, per a facilitar la qualifica·
ció i la inserció professional dels joves que no han su·
perat l’educació obligatòria i, si escau, el retorn d’a·
quests joves al sistema educatiu.

b) Continuar creixent en la modalitat de formació pro·
fessional dual per tal que es pugui incrementar subs·
tancialment l’oferta actual.

c) Acordar amb les organitzacions socials i patronals i 
amb altres entitats amb competències relacionades els 
criteris del desenvolupament de la formació professio·
nal dual per als propers anys.

d) Facilitar la validació de l’experiència laboral, inten·
sificant l’ús del procediment d’avaluació i acreditació 
de competències professionals adquirides per mitjà de 
l’experiència laboral o de vies no formals de formació, 
i també el procediment de reconeixement acadèmic 
dels aprenentatges obtinguts al marge de l’educació 
formal, per a millorar l’ocupabilitat de les persones, 
llurs possibilitats de mobilitat i de progressió professi·
onal i formativa i la transparència del mercat laboral.

e) Millorar el sistema de reconeixement de competèn·
cies adquirides amb l’experiència laboral de manera 
que es pugui iniciar el procés de reconeixement amb 
regularitat utilitzant un mateix referent de titulacions 
i certificacions.

f) Ampliar les mesures per a facilitar l’accés als cicles 
de grau superior des dels cicles de grau mitjà.

g) Reclamar al Govern de l’Estat que faci les modifi·
cacions normatives per tal que es puguin incloure en la 
mesura que estableix l’article 12.2 del Decret 92/2014, 
del 17 de juny, pel qual es fixen els preus dels serveis 
acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i 
a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2014·
2015, els estudiants de formació professional que ob·
tinguin matrícula d’honor, ja que el Parlament reco·
neix la necessitat social d’equiparar les matrícules 
d’honor i els premis extraordinaris obtinguts en la for·
mació professional amb els obtinguts en el batxillerat.

h) Incrementar el nombre de places dels diferents sis·
temes de formació professional i per a l’ocupació, es·
pecialment en sectors emergents, reorientant l’oferta 
en funció de les necessitats dels sectors productius, i 
garantir que les taxes no impedeixin l’accés a la for·
mació professional per motius econòmics.

i) Continuar desenvolupant polítiques d’integració ba·
sades en la planificació general i específica i en la ges·
tió dels recursos conjunts de la formació inicial i per 
a l’ocupació.

j) Estudiar la possibilitat i els beneficis de la creació de 
centres docents específics de formació professional i 
estudiar la mobilitat dels professors dins la xarxa.

k) Garantir una solució adequada de formació profes·
sional per als alumnes amb discapacitats intel·lectuals, 
a partir del curs 2014·2015.

l) Vetllar per una oferta suficient de places dels pro·
grames de formació i inserció adaptats per als alum·
nes d’educació especial, i també dels programes de 
transició a la vida adulta, per a joves d’edat compresa 
entre els setze i els vint·i·un anys amb necessitats edu·
catives especials.

m) Concretar els processos administratius necessaris 
per a facilitar l’aplicació de les equivalències d’unitats 
de competències i mòduls formatius a l’oferta de for·
mació professional, perquè sigui un referent comú per 
a obtenir títols de formació professional inicial i cer·
tificats de professionalitat de la formació ocupacional.

n) Establir un calendari perquè tota la formació ocu·
pacional estigui orientada a l’obtenció de certificats de 
professionalitat.

o) Modificar el requisit sobre les organitzacions i em·
preses de formació ocupacional que requereix que no·
més es puguin fer dos tipus de cursos per aula.

p) Desplegar programes de formació ocupacional a 
distància en els àmbits en què aquest tipus de formació 
ofereixi resultats satisfactoris.

q) Impulsar la impartició dels programes de forma·
ció i inserció, substitutius dels programes de qualifica·
ció professional inicial, en els centres de formació pro·
fessional inicial, amb diversos perfils i adaptats a les 
necessitats formatives.
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r) Exigir al Govern de l’Estat el traspàs dels recursos 
de formació continuada de la Comissió Nacional Tri·
partida al Consorci de la Formació Continuada.

XI. Innovació i competitivitat empresarial

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Prioritzar, d’acord amb l’estratègia de recerca i in·
novació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 
(RIS3CAT), la destinació dels fons europeus de desen·
volupament regional i els fons socials europeus a re·
cerca, desenvolupament i innovació com a motor de 
desenvolupament, d’acord amb els programes opera·
tius aprovats.

b) Reimpulsar la política d’innovació necessària per a 
ampliar la base d’empreses innovadores i el conjunt de 
la recerca, el desenvolupament i la innovació empre·
sarials, i potenciar la transferència de tecnologia mit·
jançant els canals propis, com ara els centres tecno·
lògics o els grups de recerca universitaris, de manera 
que s’incentivi el procés de valoració de la tecnologia 
per a acostar·la al mercat.

c) Impulsar un programa per a fomentar que les peti·
tes i mitjanes empreses comercials incrementin l’ús de 
les tecnologies de la informació i la comunicació com 
a canal de comunicació, promoció i complement de la 
venda presencial.

XII. Universitat, recerca i innovació

1. El Parlament de Catalunya constata que el Govern 
espanyol ha incomplert reiteradament la resolució del 
Tribunal Constitucional de l’any 2001 de traspàs efec·
tiu del sistema de beques generals per a l’estudi uni·
versitari i dels recursos associats, i que això afecta di·
rectament els estudiants catalans. Al marge d’aquest 
incompliment i amb vista a la transició nacional que 
viu Catalunya, el Parlament insta el Govern a disse·
nyar una política nacional de preus i beques pròpia i 
integral, que s’ha d’aplicar progressivament en funció 
de les disponibilitats pressupostàries i de manera glo·
bal tan bon punt s’assumeixin les competències plenes, 
per tal d’aconseguir un model d’universitat socialment 
i territorialment inclusiu i equitatiu pel qual ningú no 
resti exclòs del sistema universitari per motius econò·
mics. El disseny s’ha de dur a terme amb la complici·
tat i participació de la comunitat universitària, i ha de 
definir el model català d’accés als estudis universita·
ris. Els criteris que, com a mínim, han de marcar la 
política nacional de preus i beques pròpia són: 

a) La renda de les famílies o dels mateixos estudiants.

b) El rendiment acadèmic i l’excel·lència.

c) La territorialitat i la mobilitat geogràfica.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer tots els esforços per fer del model català de per·
sonal acadèmic una realitat plena, que equipari tots 

els drets del personal acadèmic amb independència de 
quina hagi estat la seva via d’accés a la carrera aca·
dèmica (funcionarial o contractual), d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries, i, per tant, definir la 
carrera acadèmica, tot establint una política de profes·
sorat clara, basada en l’excel·lència i la qualitat, l’ava·
luació i el retiment de comptes, amb un pla d’estabilit·
zació que reculli els criteris, les bases i els requisits.

b) Reprendre el disseny d’un model propi de gover·
nança universitària, que permeti una gestió més efi·
caç, el manteniment i millorament de la qualitat i de 
l’excel·lència internacional del sistema universitari ca·
talà, la garantia de la participació i la transparència, i 
l’assoliment de les missions que les universitats tenen 
encomanades.

c) Flexibilitzar l’actual estructura 4+1 de graus i màs·
ters, fent possible de transitar, en els àmbits en què si·
gui més aconsellable, cap al model estàndard europeu 
de graus de tres anys per a desplegar un model propi de 
país en termes d’eficiència, competitivitat i qualitat.

d) Garantir un model d’accés als estudis universitaris 
coordinat en el marc del Consell Interuniversitari de 
Catalunya, basat en els principis d’igualtat d’oportuni·
tats, anonimat, proves iguals i ordenació de l’assigna·
ció per criteris estrictament acadèmics, i evitar que els 
desplegaments legislatius estatals alterin els dits prin·
cipis.

e) Renovar i ampliar durant els pròxims anys el finan·
çament del Fons social europeu per a noves iniciatives 
a les universitats catalanes, per a la inserció laboral i 
l’ocupabilitat dels estudiants, reforçant els serveis tèc·
nics universitaris dedicats a aquesta qüestió, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries.

f) Fomentar, conjuntament amb universitats i instituci·
ons de recerca, els acords en els àmbits de la recerca i 
la innovació amb països líders en coneixement.

g) Ordenar el sistema de recerca i definir els principis 
bàsics de la carrera acadèmica i els principals paràme·
tres de distribució i assignació dels fons nacionals de 
foment a la recerca, el desenvolupament i la innova·
ció, introduint la perspectiva de gènere per a garantir 
la igualtat d’oportunitats efectiva, en un marc de reti·
ment de comptes, transparència i avaluació de resul·
tats del sistema de recerca i innovació català, i vetllant 
per l’autonomia de les institucions científiques. La pri·
oritat del Govern ha d’ésser facilitar un marc professi·
onal per a científics, innovadors i emprenedors en el 
sector públic i privat, aplicant les recomanacions de la 
Carta europea dels investigadors a tot el sistema català 
de recerca, i també les bones pràctiques de contrac·
tació de personal de recerca, i garantint·ne la partici·
pació en l’accés a la informació, per a permetre que 
Catalunya continuï les seves polítiques capdavanteres 
en atracció i retenció de talent i esdevingui un país re·
ferent a escala internacional pel que fa al desenvolu·
pament. Així mateix, s’ha de millorar la recerca, el 
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desenvolupament i la innovació mitjançant la contrac·
tació, la formació i el suport a la mobilitat internacio·
nal del personal investigador.

h) Desplegar el Programa de la indústria del coneixe·
ment per a la promoció i el creixement de noves em·
preses de base científica, per a permetre d’acompanyar 
els projectes de noves empreses amb recursos, instru·
ments financers i formació, des de la fase inicial del 
preprototip fins al prototip final, per a introduir·lo en 
el mercat, fomentant, per tant, la innovació i la transfe·
rència del coneixement i garantint el retorn d’aquestes 
a la societat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Prioritzar per al 2015 els recursos destinats a les 
universitats públiques, de manera que es pugui man·
tenir el finançament, i encetar la revisió del model de 
finançament per al període 2015·2020, en diàleg amb 
la comunitat universitària, per a consensuar una pro·
posta de revisió de preus públics, taxes i beques que 
continuïn garantint l’equitat als estudiants d’educació 
superior, com ara graus, màsters i doctorats, i la mobi·
litat interna a Catalunya al personal investigador pre·
doctoral i al personal docent.

b) Mantenir la inversió pública en recerca i en inno·
vació, atès que només basant l’economia en el conei·
xement es pot comptar amb sectors estructurals que 
generen una economia més sòlida. Un dels reptes de 
l’economia a Catalunya és connectar la innovació amb 
el teixit productiu català, per això és vital una polí·
tica de recerca, desenvolupament i innovació propera 
a l’empresa, i la creació d’un sistema de transferència 
tecnològica potent que fomenti la innovació oberta.

c) Convocar abans de sis mesos la Comissió del Pacte 
Nacional de Recerca i Innovació per a avaluar les ac·
cions i els resultats que es deriven del període 2008·
2013 i primer semestre del 2014 i consensuar l’estra·
tègia per a 2015·2020 en el context de l’Europa 2020, 
i presentar aquest pla a la Comissió d’Ensenyament i 
Universitats.

d) Continuar fent les gestions pertinents davant del 
Govern de l’Estat per a renegociar els crèdits pendents 
amb els parcs científics i tecnològics per tal de garan·
tir·ne la viabilitat en tant que instruments òptims per a 
les sinergies entre universitat i empresa i per al desen·
volupament territorial i social.

XIII. Turisme

El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de poten·
ciar la marca Catalunya com a destinació turística de 
primera magnitud que es distingeix per la qualitat i 
la multiplicitat d’ofertes i paisatges, insta el Govern a: 

a) Prioritzar el subprograma del Pla estratègic 2013·
2016 destinat a rehabilitar la planta d’allotjament, que 
és obsoleta, tenint en compte també les noves situaci·
ons climàtiques; incrementar l’eficiència energètica i 

l’ús d’energies renovables en el sector turístic; regula·
ritzar els habitatges d’ús turístic, i potenciar la mobili·
tat turística des d’una perspectiva àmplia de transport.

b) Reprendre un programa d’actuacions per tal que els 
visitants, durant llur estada a Catalunya, percebin la 
realitat del país. Per això, cal donar suport a la creació, 
el desenvolupament i la promoció dels productes i ser·
veis turístics basats en els principis de la sostenibili·
tat econòmica, social, ambiental i cultural recomanats 
per l’Organització Mundial del Turisme, a la creació 
de rutes temàtiques, a l’estructuració de productes a 
partir del patrimoni cultural, tangible i intangible, i 
a la valoració de la identitat i l’autenticitat com a fac·
tors de singularitat i diferenciació de les destinacions 
catalanes.

c) Reforçar la internacionalització de l’activitat turís·
tica, mitjançant la col·laboració entre l’àmbit privat i 
el sector públic, aprofitant el conjunt de delegacions 
exteriors de la Generalitat per a captar nous mercats i 
nous fluxos turístics i potenciant els congressos inter·
nacionals a Catalunya.

d) Crear una interfície d’obtenció de dades d’ocupació 
d’establiments turístics que permeti a l’Administració 
de la Generalitat l’accés a informació relativa a l’ocu·
pació real dels establiments, amb la perspectiva de tres 
interessos públics concurrents: la seguretat ciutadana, 
la transparència fiscal i l’estadística oficial. Aquesta 
eina ha de possibilitar, al seu torn: 

1r. Reduir la càrrega administrativa de l’empresa per 
la simplificació de les obligacions d’informació.

2n. Garantir la confidencialitat de les dades de caràc·
ter personal.

3r. Afavorir el procés de creació de la hisenda pròpia, 
des del punt de vista de l’eficiència del model de ges·
tió d’un tribut propi com l’impost d’estades en establi·
ments turístics.

4t. Afavorir la desvinculació del sistema estadístic ca·
talà de l’Institut Nacional d’Estadística.

e) Continuar la tasca d’ordenació de l’oferta d’allotja·
ments turístics per tal que hi hagi una regulació que 
permeti acollir els diferents tipus d’establiments en un 
marc de qualitat i competència lleial i fer aflorar l’eco·
nomia submergida d’aquest sector.

XIV. Cooperativisme

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Desenvolupar una segona edició del Programa marc 
AraCoop per al 2015, amb els objectius següents: 

1r. Ampliar, renovar i enfortir l’economia social.

2n. Comptar amb la participació de les entitats repre·
sentatives del sector i la col·laboració de les instituci·
ons públiques i privades implicades en la creació i el 
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creixement d’empreses de l’economia social i coope·
rativa.

3r. Renovar·ne els continguts i incrementar·ne els re·
cursos respecte a l’edició anterior.

4t. Millorar la posició i la presència social de les em·
preses d’economia social i cooperativa, donar suport a 
la creació d’empreses d’economia social i cooperativa 
amb l’objectiu de crear·ne mil de noves durant el qua·
drienni 2013·2017, i oferir recursos per a enfortir la 
viabilitat i sostenibilitat de les empreses d’economia 
social i cooperativa.

b) Impulsar les actuacions corresponents, incloent·hi 
les modificacions normatives, com la de la Llei de con·
tractes públics, per tal que la contractació pública 
contribueixi al desenvolupament d’iniciatives d’inser·
ció sociolaboral i d’economia social i cooperativa.

c) Estudiar vies de suport financer específic i d’acom·
panyament de l’emprenedoria cooperativa i social, i, 
en aquest sentit, crear els instruments necessaris per 
a assegurar línies de finançament per a la creació de 
noves cooperatives o el creixement de les existents. 
Aquests instruments s’han de dotar a partir dels fons 
de reserva obligatòria.

d) Desenvolupar, en els propers mesos, un procés de 
debat i concertació amb els agents de l’economia so·
cial que determini les bases del projecte de llei d’eco·
nomia social i solidària.

2. El Parlament de Catalunya, en el marc de la reforma 
de la Llei de cooperatives, manifesta la necessitat de 
crear un nou marc jurídic i administratiu que generi 
més flexibilitat i agilitat en la gestió per a les coope·
ratives, que garanteixi un millor accés al finançament 
i que salvaguardi els principis fonamentals del movi·
ment cooperatiu a Catalunya.

XV. Agricultura, ramaderia i pesca

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat que la gestió de la re·
serva nacional de drets de pagament base es pugui fer 
des de Catalunya.

b) Aplicar el nou Programa de desenvolupament rural 
de manera que actuï com a veritable motor de desen·
volupament integral dels territoris rurals, d’acord amb 
les disponibilitats pressupostàries.

c) Donar un major impuls a l’agricultura del coneixe·
ment mitjançant el reforç de les polítiques de recer·
ca i innovació i, especialment, amb un pla de recerca 
desenvolupament i innovació, i garantir que els plans 
de formació i transferència arribin als beneficiaris del 
sector de tot el territori per tal de millorar la compe·
titivitat dels productors i facilitar·ne la internaciona·
lització.

d) Crear un nou pla de foment de la producció agroa·
limentària ecològica i un nou pla d’acció per a la bio·
diversitat cultivada, ambdós per al període 2015·2018.

e) Potenciar el nou model de sanitat vegetal i l’ús sos·
tenible dels productes fitosanitaris per mitjà de la pu·
blicació d’un nou decret de prevenció i lluita contra 
plagues especialment perilloses i d’un nou decret so·
bre els productors i operadors de mitjans de defensa 
fitosanitària que inclogui la regulació de les agrupaci·
ons de defensa vegetal.

f) Crear el Consell Català per a la Innovació Agro·
alimentària com a instrument per a coordinar totes 
les accions de recerca i innovació en l’àmbit agroali·
mentari. El desplegament s’ha de coordinar amb l’es·
tratègia d’impuls dels centres tecnològics que recull 
l’Acord pel diàleg social permanent i s’ha d’emmarcar 
en l’Estratègia de política industrial.

g) Estudiar la proposta d’aplicació d’una assegurança 
de costos de producció i presentar·ne els resultats en 
un termini de sis mesos, per tal d’ajudar a garantir la 
viabilitat de les explotacions davant de dificultats de·
rivades tant de problemes de mercat com de costos o 
produccions, i per tal que l’assegurança serveixi per 
a evitar els costos de retirada del mercat amb recur·
sos públics, atès que un dels problemes més greus que 
actualment té la pagesia és el de les liquidacions de la 
venda de les seves produccions. Lamentablement, en 
alguns contextos, com l’excés d’oferta per causes me·
teorològiques o la concentració del poder de compra 
en poques mans, el preu percebut pel productor es tro·
ba per sota dels costos de producció.

h) Reclamar al Govern de l’Estat que prevegi la in·
clusió dels productors exclusius de vinya i fruita, que 
han quedat fora del sistema de pagaments directes, per 
mitjà de la reserva nacional.

i) Reclamar al Govern de l’Estat que, en la revisió que 
es farà el 2016 del model de pagaments directes, apli·
qui un tracte just i proporcionat a produccions com 
l’olivera de baix rendiment i la fruita seca, per a evi·
tar l’abandonament d’aquestes produccions, atès que el 
primer cas no s’ha previst en els ajuts acoblats i el se·
gon s’ha previst amb imports molt baixos.

j) Dur a terme les accions necessàries per a desenvo·
lupar una gestió integral dels boscos, com a sector es·
tratègic en matèria d’ocupació, desenvolupament rural 
i generació i valoració de recursos, i també fomentar 
la generació de conreus en mosaic, com a instruments 
cabdals per al manteniment de la biodiversitat i per a 
la prevenció d’incendis.

k) Estimular la producció ecològica destinada a l’ob·
tenció de pinsos ecològics.

l) Establir un conjunt d’accions per a garantir la segu·
retat del sector porcí davant la nova política energètica 
de l’Estat espanyol.
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m) Consolidar i potenciar el model de col·laboració pu·
blicoprivada pel que fa al sistema laboratorial, en ma·
tèria de sanitat animal i en la gestió d’espais protegits.

n) Continuar posant a l’abast dels ramaders totes les 
eines necessàries perquè, des d’àmbits com la forma·
ció, l’assessorament o la informàtica, puguin complir 
adequadament la normativa d’higiene i seguretat ali·
mentària.

o) Establir un programa de qualificació en biosegure·
tat de les explotacions ramaderes.

p) Impulsar l’adequació dels escorxadors a la normati·
va de benestar animal en el sacrifici per a aconseguir 
que el 2019 tots els escorxadors hi estiguin adaptats.

q) Negociar amb el Ministeri d’Agricultura, Alimenta·
ció i Medi Ambient perquè la dotació del règim d’ajuts 
al sector pesquer i aqüícola tingui en compte les espe·
cificitats del territori marítim mediterrani i sigui pro·
porcional a les necessitats reals de Catalunya.

r) Treballar per a incrementar la participació del sec·
tor pesquer i aqüícola en la comercialització dels seus 
productes i impulsar la constitució d’agrupacions de pro·
ductors i de denominacions d’agrupacions de produc·
tors en aquest sector, i pel reconeixement de l’excel·
situd i la revaloració del recurs que s’extreu des de la 
flota costanera litoral, per a identificar, valorar i di·
ferenciar el producte portat a port cada dia pels pes·
cadors catalans del que prové d’altres pesqueries molt 
més allunyades, que ha estat transportat i manipulat de 
manera molt diferent del producte de proximitat.

2. El Parlament de Catalunya constata que l’estiu del 
2014 ha estat especialment complicat per a diversos 
sectors agrícoles i alimentaris com a conseqüència, 
d’una banda, del veto de la Federació Russa a l’entra·
da de productes d’alimentació procedents de la Unió 
Europea –la qual cosa afecta d’una manera molt di·
recta i amb un volum considerable les exportacions de 
les empreses i explotacions de Catalunya a aquell país, 
amb una especial afectació als productors de fruites, 
hortalisses i làctics i al sector porcí– i, de l’altra, per 
les pèrdues produïdes per les pedregades a diverses 
comarques i pel clima, que va fer que les produccions 
de fruita dolça de l’Estat, de França i d’Itàlia sortissin 
alhora al mercat, inundant·lo d’oferta de fruita al ma·
teix temps amb la conseqüent baixada de preus perce·
buts pels agricultors.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Promoure l’atorgament d’ajuts per part de la Unió 
Europea pel veto rus, donar suport als afectats perquè 
puguin percebre les indemnitzacions corresponents 
a llurs assegurances, i establir línies específiques de 
finançament per a la instal·lació de xarxes antipedra, 
com l’aplicació de períodes de carència en la devolució 
dels préstecs concedits per l’Institut Català de Finan·
ces, el possible finançament per mitjà d’aquest institut 
i d’Avalis de Catalunya en les necessitats de refinança·

ment de les empreses afectades o la possibilitat d’ator·
gar préstecs nous amb condicions favorables.

b) Demanar al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient que autoritzi incrementar la quantitat 
de fruita que es pot acollir a la transformació –en pa·
gament per espècies per a la distribució gratuïta–, do·
nat que l’assignació per a Espanya és molt inferior al 
que les indústries estan en disposició de rebre i al que 
les organitzacions de productors de fruita i hortalisses 
podrien arribar a destinar.

c) Reforçar la interlocució directa amb la Comissió 
Europea i ampliar·ne les demandes en favor dels in·
teressos del sector agrari català, per a posar en relleu 
i aprofitar al màxim aquesta facultat, atorgada pel fet 
d’exercir la presidència de l’Assemblea de les Regions 
Europees de Productors de Fruites, Hortalisses i Lle·
gums, com a òrgan de representació i defensa dels in·
teressos econòmics i socials dels sectors hortofructí·
coles i oleícoles davant les instàncies europees.

XVI. Acció social

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer un pas endavant en el suport a les famílies amb 
l’elaboració d’una llei de suport a les famílies que esta·
bleixi polítiques de suport i protecció de la família per 
a millorar·ne el benestar, impulsar la participació ac·
tiva dels seus membres i lluitar contra les desigualtats 
socials i les situacions d’exclusió social.

b) Presentar uns pressupostos per a l’any 2015 que 
prioritzin la despesa social i el funcionament dels ser·
veis públics de benestar, que mantinguin, com a mí·
nim, la despesa no financera amb càrrec a recursos ge·
nerals prevista en els pressupostos del 2014, amb una 
incidència especial en les polítiques familiars i d’aten·
ció a la dependència.

c) Intensificar el diàleg amb tots els agents implicats 
amb l’objectiu d’assolir el pacte de lluita contra la po·
bresa a Catalunya i revisar, de comú acord amb la tau·
la del tercer sector i el conjunt dels agents socials, les 
mesures d’aplicació immediata.

d) Sol·licitar un informe al Consell Assessor de Políti·
ques Socials i Familiars a l’efecte d’iniciar un procés 
intern de revisió de la cartera de serveis socials abans 
del final del 2014.

e) Presentar al Parlament, abans del finiment de la de·
sena legislatura, la nova llei de promoció de l’autono·
mia personal, que ha d’establir, entre altres, la figura 
de l’assistent personal per a persones dependents, que 
prioritzi la prevenció i el suport de l’autonomia i la vi·
da independent i estableixi un sistema de finançament 
que sigui sostenible en el temps.

f) Concertar, tal com està previst, en el termini de tres 
anys, totes les places de serveis per a discapacitats, per 
tal de garantir una oferta de places de la xarxa pública 
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i contribuir a una millora en l’estabilitat de les finan·
ces de les entitats que presten serveis socials.

g) Impulsar, per mitjà d’un encàrrec al Consell Asses·
sor de Polítiques Socials i Familiars i un treball con·
junt amb els agents socials, un informe sobre el mo·
del dels serveis socials en l’escenari d’una Catalunya 
independent i lliurar·lo al Parlament en el termini de 
sis mesos.

h) Equiparar les famílies monoparentals amb les nom·
broses en tots els àmbits de les polítiques públiques en 
què aquesta equiparació no sigui garantida.

2. El Parlament de Catalunya referma el compromís 
amb l’estudi per a la reforma horària a Catalunya, es 
compromet a iniciar les reformes legislatives que se’n 
puguin derivar i proposa d’adherir·se al pla de proves 
pilot de sensibilització, que s’iniciaran al gener del 
2015.

XVII. Habitatge

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar donant suport a les famílies amb risc d’ex·
clusió social residencial amb els programes  socials 
d’habitatge que gestiona l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, que el 2013 van actuar sobre un conjunt 
de 25.000 famílies.

b) Impulsar un pla de mesures per a incentivar la re·
habilitació que contingui, entre altres, l’aprovació de 
convocatòries d’ajuts a la rehabilitació i que prioritzi 
l’accessibilitat, la reparació de patologies estructurals 
i l’eficiència energètica dels edificis, i aprovar un nou 
decret sobre les inspeccions tècniques d’edificis que 
substitueixi el vigent, aprovat el 2010, atès que no ha 
assolit els seus objectius i és necessari per a estimu·
lar el sector de la construcció i fomentar els valors del 
manteniment i la conservació dels edificis.

c) Continuar els tràmits d’una nova normativa sobre 
el lloguer per a Catalunya per mitjà de la modificació 
del Codi civil català, atesa la precarietat que provo·
quen a llogaters i propietaris les mesures establertes 
per la Llei de l’Estat 4/2013, del 4 de juny, de mesures 
de flexibilització i foment del mercat de lloguer d’ha·
bitatges.

d) Difondre els resultats i desenvolupar el sistema de 
territorialització de la taula sobre desnonaments, per 
tal de vehicular mesures urgents per a les persones 
afectades per les execucions hipotecàries, i formu·
lar propostes de modificacions legislatives en l’àmbit 
competencial de la Generalitat.

2. El Parlament de Catalunya, davant l’emergència ha·
bitacional, insta el Govern a prendre les mesures ur·
gents següents: 

a) Impulsar les reformes legals necessàries per a afron·
tar l’exclusió social residencial, la pobresa energètica i 

les conseqüències de la crisi econòmica en l’àmbit de 
l’habitatge.

b) Continuar reclamant al Govern de l’Estat l’establi·
ment de mesures legislatives destinades a resoldre el 
sobreendeutament de les persones físiques i les famí·
lies vinculat a l’habitatge habitual.

3. El Parlament de Catalunya, davant els desnona·
ments, insta el Govern a prendre les mesures següents: 

a) Prioritzar els recursos per a assegurar l’efectivitat en 
els propers exercicis del dret al reallotjament, d’acord 
amb el que estableix el Tribunal Europeu, en els casos 
de famílies desnonades amb infants, gent gran o per·
sones amb discapacitat a càrrec, i garantir aquest dret 
per mitjà de la mesa de valoració per a situacions d’e·
mergències econòmiques i socials, les prestacions eco·
nòmiques d’urgència per al pagament del lloguer i la 
mediació pel lloguer social.

b) Definir i assegurar un procés de mediació prèvia 
entre les parts, en els casos de litigis derivats de con·
tractes hipotecaris amb risc de llançament.

c) Determinar, abans de fer qualsevol llançament hi·
potecari, l’exigència d’un informe dels serveis  socials bà·
sics, avalat per Ofideute, sobre els riscos socials, que 
pot ésser tingut en compte pel jutjat que correspon·
gui, en els processos de desnonament de l’habitatge 
habitual.

d) Impulsar les oficines d’Ofideute i l’Agència Catala·
na de Consum com a elements d’assessorament i me·
diació davant un risc de desnonament, i acreditar les 
entitats i els agents socials que actualment treballen en 
la mediació en l’àmbit de l’habitatge.

e) Determinar la dotació de recursos necessària per a 
assumir els programes de les prestacions econòmiques 
d’urgència especial per a l’habitatge, per al pagament 
del lloguer i del sistema Avalloguer.

f) Prioritzar els ajuts econòmics perquè els inquilins 
d’habitatges públics amb dificultats per a fer efectives 
les rendes del lloguer puguin mantenir l’habitatge.

g) Facilitar l’accés a l’habitatge de les persones en situa·
ció d’emergència social per mitjà de la Mesa d’Emer·
gència Social de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
i de les meses d’emergència municipals.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació a la defi·
nició i l’ampliació del parc d’habitatge social, insta el 
Govern a: 

a) Concretar la formalització del Fons social d’habitat·
ges de Catalunya, en el qual han de constar els més de 
1.230 habitatges cedits per les entitats financeres –per 
mitjà de convenis bilaterals– i s’hi han d’incorporar 
nous habitatges en els setanta·dos municipis amb de·
manda forta i acreditada d’habitatge.

b) Assegurar un parc d’habitatge social públic adequat 
a les necessitats actuals i futures d’accés a l’habitatge, 
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conservant tot el parc actual i garantint·ne el creixe·
ment amb el planejament –especialment per mitjà de 
les reserves de sòl– i la gestió urbanística a mitjà i a 
llarg termini, i no vendre cap dels actius actuals.

c) Presentar durant l’any 2014 les línies bàsiques que 
han de regir el Pla territorial sectorial de l’habitatge, 
amb la voluntat d’avançar en el compliment del que 
disposa en matèria d’habitatge la Resolució 577/X del 
Parlament de Catalunya, sobre l’increment de la po·
bresa i les desigualtats.

5. El Parlament de Catalunya determina la necessitat 
d’accelerar els tràmits parlamentaris per a l’aprova·
ció del Projecte de llei de l’impost sobre els habitatges 
buits per tal de reduir el nombre de pisos desocupats i 
poder·los destinar a lloguer social.

6. El Parlament de Catalunya, amb relació al fons so·
cial d’habitatge i l’atenció a les situacions d’emergèn·
cia habitacional, insta el Govern a: 

a) Ampliar de manera efectiva el Fons social d’habitat·
ge de Catalunya, en col·laboració amb els ajuntaments, 
perquè pugui atendre immediatament les famílies 
afectades per desnonaments hipotecaris, arrendaticis 
o altres formes d’exclusió del dret a l’habitatge pel fet 
de no disposar de recursos econòmics suficients.

b) Descentralitzar i dotar d’un règim de funcionament 
àgil les meses de valoració d’emergències socials, re·
visar els requisits i les condicions que es requereixen 
a les persones i les famílies en situació d’emergència 
social per manca d’habitatge, i agilitar els mecanis·
mes de funcionament d’aquestes meses perquè puguin 
complir llur funció.

c) Desplegar de manera immediata el marc normatiu 
que permeti als ajuntaments actuar sobre els habitat·
ges buits i que reguli, entre altres aspectes: 

1r. Els mecanismes legals per a actuar davant l’incom·
pliment de la funció social de la propietat que significa 
la tinença d’habitatges injustificadament desocupats 
de manera permanent, amb independència de l’aplica·
ció de l’impost sobre habitatges buits.

2n. Els criteris que permetin prioritzar les actuacions 
sobre els habitatges que es troben en mans de les enti·
tats financeres.

3r. Tots els altres aspectes que els ajuntaments detec·
ten com a dificultats en l’aplicació de la llei.

XVIII. Salut

1. El Parlament de Catalunya manifesta la conveniència 
que la Comissió de Salut rebi formalment el document 
de bases per al Pacte nacional de salut a Catalunya, lliu·
rat a la presidència del Parlament en compliment d’una 
moció del mateix Parlament, i de pro moure l’acord polí·
tic sobre el sistema de salut de Catalunya amb l’objectiu 
de sumar esforços per a assegurar la qualitat del siste·

ma, blindant els pilars d’universalitat i equitat i garan·
tint el futur del sistema públic de salut.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro·
moure el «test salut» a totes les polítiques públiques 
del Govern que poden impactar en l’estat de salut de 
la població, com a compromís directe del Govern en 
el desplegament efectiu del Pla interdepartamental de 
salut pública.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan·
tir la sostenibilitat del sistema nacional de salut sense 
afectar negativament la qualitat dels serveis sanitaris 
públics, i continuar instant el Govern de l’Estat a abor·
dar el problema del dèficit estructural sanitari des dels 
diversos àmbits d’actuació següents: 

a) Millorar el finançament autonòmic amb el reconei·
xement del dèficit estructural del servei nacional de 
salut i l’adequació dels límits de dèficit de les comu·
nitats autònomes.

b) Executar les disposicions del Reial decret llei 
16/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents per garan·
tir la sostenibilitat del Servei Nacional de Salut i mi·
llorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions, 
pel que fa a la configuració de la cartera de serveis del 
Servei Nacional de Salut, revisant·ne les modificaci·
ons amb criteris de cost·efectivitat i garantint, d’acord 
amb el principi de lleialtat institucional, el finança·
ment específic per a les noves prestacions, com ara el 
tractament farmacològic de l’hepatitis C.

c) Evitar la centrifugació del dèficit a les comunitats 
autònomes, per a compensar la major despesa sanità·
ria que hauran de suportar amb la modificació dels ti·
pus de l’impost sobre el valor afegit aplicables als pro·
ductes sanitaris, ja que l’increment de recaptació pel 
canvi dels tipus de l’impost sobre el valor afegit depen·
drà de l’Estat.

d) Complir el mandat de la Llei general de sanitat de 
compensar l’atenció sanitària de pacients desplaçats 
entre comunitats autònomes amb instruments de com·
pensació basats en la informació d’activitat sanitària ja 
existent, sense encarir els costos administratius asso·
ciats a aquesta compensació i evitant traslladar el pro·
blema al pacient.

e) Millorar la dotació dels pressupostos de l’Estat des·
tinada a compensar les comunitats autònomes per 
l’atenció sanitària prestada a ciutadans assegurats en 
un altre estat desplaçats temporalment a Espanya o a 
estrangers assegurats en un altre estat amb residència 
habitual a Espanya.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Presentar als grups parlamentaris del Parlament la 
proposta de revisió del Decret 354/2002, del 24 de de·
sembre, pel qual s’estableixen els terminis màxims 
d’accés a determinats procediments quirúrgics a càr·
rec del Servei Català de la Salut, aprovada per la Mo·
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ció 138/X, amb l’objectiu d’aconseguir la màxima par·
ticipació i el màxim consens.

b) Gestionar la derivació de pacients entre centres del 
sistema sanitari integral d’utilització pública de Cata·
lunya d’acord amb criteris clínics i de nivells de reso·
lució, respectant la zona d’influència que els correspon 
i el compromís de no derivar malalts a centres que no 
pertanyin al sistema sanitari integral d’utilització pú·
blica de Catalunya fins que el Decret 354/2002 no es·
tigui revisat.

c) Informar els grups parlamentaris del Parlament so·
bre la derivació de pacients a centres hospitalaris de 
fora de llur àrea d’influència, i donar detalls sobre els 
motius de la derivació, el centre d’origen i el de desti·
nació, el ciutadà i el cost, si escau.

d) Complir totes les mocions, els dictàmens i les pro·
postes de resolució que comporten un augment de la 
transparència i el retiment de comptes del sector sani·
tari abans que fineixi el 2014, en el cas que no vencin 
abans.

e) Establir el compromís de comparèixer al Parlament 
com a mínim en els termes següents: 

1r. Institucionalitzar el compromís del conseller de 
Salut de comparèixer voluntàriament una vegada al 
semestre a petició pròpia –independentment de les 
sol·licituds de compareixença aprovades o de les pre·
guntes a respondre oralment en tràmit– per a informar 
sobre el balanç de l’atenció mèdica i sanitària públi·
ques, i una vegada l’any per a presentar l’Informe de 
salut de Catalunya, que dóna compte del resultat de les 
polítiques de salut del país.

2n. Establir el compromís del director del Servei Ca·
talà de la Salut i del secretari de Salut Pública de com·
parèixer dues vegades l’any per a informar sobre els 
dispositius d’atenció sanitària en els períodes d’estiu i 
d’hivern, i lliurar tota la informació necessària.

3r. Mantenir la possibilitat que no comparegui estric·
tament el conseller, el director del Servei Català de la 
Salut o el secretari de Salut Pública si hi ha un altre 
càrrec més adequat en funció del tema tractat.

f) Regular i desplegar durant el 2014 els consells de 
participació territorial de salut de totes les regions i 
tots els sectors sanitaris de Catalunya, d’acord amb el 
que estableix la Llei 2/2014, del 27 de gener, de me·
sures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic, garantint la participació dels agents del model 
de participació que recull la Llei d’ordenació sanitària 
de Catalunya: entitats locals, organitzacions sindicals, 
organitzacions empresarials, corporacions professio·
nals, proveïdors de serveis sanitaris, associacions de 
consumidors i usuaris, associacions de malalts i asso·
ciacions de veïns.

g) Debatre i treballar, en el marc dels consells de par·
ticipació, sobre aspectes de la salut i l’atenció sanitària 
al territori, amb relació a: 

1r. L’accessibilitat i la resolució en l’atenció sanitària, 
com ara l’atenció continuada i urgent, el transport sa·
nitari, les llistes d’espera, les derivacions entre centres 
i la planificació de serveis sanitaris al territori.

2n. Les accions de salut pública en el marc del Pla in·
terdepartamental de salut pública.

3r. Els resultats de l’atenció sanitària (informació terri·
torial de la central de resultats).

5. El Parlament de Catalunya, pel que fa al cobrament 
a tercers obligats al pagament per assistències dutes a 
terme per la sanitat pública, insta el Govern a: 

a) Donar un impuls als grups de treball creats a partir 
de la Moció 54/X del Parlament de Catalunya, sobre el 
cobrament a tercers del sistema sanitari públic, perquè 
puguin continuar duent a terme les tasques encomana·
des per la moció per a millorar la facturació a assegu·
radores de trànsit, mútues laborals i altres tercers obli·
gats al pagament, per tal de tenir les conclusions dels 
grups de treball abans que fineixi el 2014.

b) Promoure els canvis legislatius necessaris i aplicar 
les mesures derivades de les conclusions que resultin 
dels treballs a què fa referència la lletra a fruit del dic·
tamen jurídic de tots els canvis legislatius necessaris 
per al rescabalament als tercers obligats a pagament.

c) Promoure l’adequació de la capacitat jurídica i de fac·
turació del sistema sanitari públic convergint els preus 
públics amb els costos reals, per a recuperar els costos 
totals sobretot dels processos més complexos i dilatats 
en el temps que actualment puguin superar els límits 
econòmics o temporals dels convenis actuals, i establir 
els costos assistencials de les seqüeles dels accidents 
de trànsit i dels accidents laborals per a poder rescaba·
lar les despeses futures mitjançant capitalització.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Adquirir el compromís que, dels ingressos sobre·
vinguts que tingui la Generalitat, se’n destini a polí·
tiques socials –incloses les del Departament de Sa·
lut– com a mínim la mateixa proporció que tenen en el 
pressupost del 2014.

b) Informar tots els grups parlamentaris, durant el mes 
de novembre, dels avenços que s’hagin produït pel que 
fa a l’ens de gestió de la sanitat a Lleida, recollint les 
possibles al·legacions del tràmit d’informació pública, 
atès que el Parlament va constatar que cal un consens 
parlamentari per a fer el desplegament de qualsevol 
decisió que afecti de manera àmplia i profunda el sis·
tema públic de salut de Catalunya.

c) Presentar a tots els grups parlamentaris, abans d’un 
mes, una proposta de modificació de la Instrucció 
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10/2012, d’acord amb la moció del Parlament de Cata·
lunya aprovada al febrer del 2014.

d) Complir tot el que aprovi el Parlament pel que fa a 
la salut sexual i reproductiva i a la interrupció volun·
tària de l’embaràs.

e) Elaborar, en un termini de tres mesos, un pla in·
tegral sobre les hepatitis víriques, amb la implicació 
de totes les àrees del Departament de Salut que sigui 
pertinent per a aplicar·lo quant a prevenció, atenció, 
tractament i seguiment, i instar el Govern espanyol al 
finançament específic que requereixen els nous trac·
taments.

XIX. Infància

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Promoure els consells territorials d’infants, liderats 
per nens i nenes, amb l’objectiu de facilitar una verita·
ble participació política i social, en què l’infant i l’ado·
lescent puguin reflexionar, debatre i prendre decisions 
sobre temes que els afecten directament.

b) Reforçar el seguiment específic dels infants que re·
ben beca de menjador i potenciar els mecanismes de 
col·laboració entre l’administració educativa i els con·
sells comarcals i els serveis socials, amb l’objectiu de 
garantir la cobertura de les necessitats alimentàries 
dels infants i els adolescents en situació de vulnera·
bilitat.

c) Disposar d’un pla continuat amb mesures de foment 
per a garantir l’accés a activitats de lleure dels infants i 
els adolescents en situació de vulnerabilitat.

d) Promoure l’acolliment familiar en família aliena 
amb campanyes de sensibilització i conscienciació en 
els mitjans de comunicació.

e) Elaborar i aplicar el model català de serveis d’in·
tervenció socioeducativa no residencial, per a infants i 
adolescents en situació de risc i llurs famílies a partir 
d’una anàlisi de les pràctiques i les experiències actu·
als de treball en aquest àmbit i de llur avaluació fruit 
del diàleg amb els agents implicats.

f) Reforçar la promoció del mecanisme de queixa i 
suggeriment dins el sistema de protecció a la infància, 
amb l’objectiu de donar·lo a conèixer a tots els infants 
i adolescents que en formen part.

g) Elaborar un calendari per a augmentar progressi·
vament la inversió en infància i assolir, en el termini 
de sis anys, el 2,2% del producte interior brut, marcat 
com a objectiu de l’estratègia Europa 2020.

h) Presentar, en el termini de sis mesos, un informe de 
valoració i d’anàlisi, pel que fa a la infància i l’adoles·
cència, del conjunt de producció normativa aprovada 
pel Govern i pels diversos departaments, i també del 
grau de compliment de la Convenció de les Nacions 
Unides sobre els drets de l’infant, tal com estableix la 

disposició addicional cinquena de la Llei 14/2010, del 
27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància 
i l’adolescència.

XX. Joventut

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Desenvolupar el Pla de garantia juvenil amb la mà·
xima celeritat possible, per tal de garantir oportuni·
tats al jovent, atesa l’extrema gravetat de l’atur juvenil 
a Catalunya, tenint en compte les premisses següents: 

1a. Existència d’un pressupost compromès i eficient 
per a l’aplicació.

2a. Calendari de la posada en marxa del pla.

3a. Existència d’una taula d’aplicació i de seguiment 
territorial de l’aplicació, que compti amb la participa·
ció de les organitzacions juvenils.

4a. Consideració de tots els perfils de joves, indepen·
dentment del nivell formatiu.

5a. Priorització de l’orientació professional personalit·
zada i integral.

6a. Necessitat d’avaluació del desplegament.

7a. Desenvolupament d’un pla de comunicació i infor·
mació perquè el jovent conegui l’existència del Pla de 
garantia juvenil.

8a. Rebuig de l’aplicació, per part de l’Estat, de la ga·
rantia en forma de bonificacions o descomptes en les 
cotitzacions, que només perverteixen el sistema.

b) Desenvolupar, per mitjà del Servei d’Ocupació de 
Catalunya, programes de suport als joves de fins a 
vint·i·nou anys per a la cerca de feina, al marge del 
Pla de garantia juvenil, tenint en compte que aquest 
només cobreix accions orientades als joves de fins a 
vint·i·quatre anys.

c) Desenvolupar, amb prioritat i urgència especials, els 
objectius i les mesures que recullen el Pla d’actuació 
de polítiques de joventut per al 2016 i el Pacte per a la 
lluita contra la pobresa a Catalunya per tal de comba·
tre la possible exclusió social entre el jovent, ja que és 
un dels col·lectius més maltractats per la crisi.

d) Presentar un informe, amb indicadors estables i 
comparables, sobre l’evolució i l’estat actual de la si·
tuació del jovent.

e) Impulsar amb caràcter immediat una campanya 
transversal de participació juvenil per a augmentar 
la participació democràtica, social, cultural, política, 
educativa i associativa, especialment entre els majors 
de setze anys.

f) Fomentar el moviment associatiu juvenil i promou·
re els consells locals de joventut, tot reconeixent·ne el 
paper transformador com a motor de canvi i millora·
ment social.
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XXI. Dones

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Posar en marxa el grup de treball sobre violència se·
xual, d’acord amb el que estableix el Decret 60/2010, 
de l’11 de maig, de la Comissió Nacional per a una 
Intervenció Coordinada contra la Violència Masclis·
ta (correcció d’errades en el DOGC núm. 5645, pàg. 
44401, de 8.6.2010 i en el DOGC núm. 5669, pàg. 
54053, de 13.7.2010), durant el darrer trimestre del 
2014, amb l’objectiu d’activar un nou model nacional 
de prevenció i detecció de qualsevol tipus de manifes·
tació de violència sexual i d’atenció de les dones que 
l’han patit.

b) Presentar i fer públic, durant el primer quadrimestre 
del 2015, l’informe preceptiu d’avaluació de les acci·
ons i el pressupost corresponent al 2014 del Progra·
ma d’intervenció integral contra la violència masclista 
2012·2015.

c) Presentar, durant el primer trimestre del 2015, un 
informe amb dades estadístiques sobre els trastorns de 
la conducta alimentària a Catalunya: les actuacions de 
prevenció de les malalties relacionades amb aquests 
trastorns fetes i previstes pel Govern –inclosos els pro·
grames psicoeducatius– i els recursos que es destinen 
al guariment de les persones afectades.

d) Seguir i denunciar les pàgines web pro anorèxia, 
pro bulímia i similars que amb llur missatge poden 
incitar la població a patir trastorns de la conducta ali·
mentària.

e) Continuar dissenyant i difonent instruments que 
promoguin l’educació afectiva i sexual dels nois i no·
ies durant el curs 2014·2015.

f) Instar el Govern de l’Estat espanyol a tramitar una 
norma que tipifiqui com a delicte la incitació a l’ano·
rèxia i altres trastorns de la conducta alimentària si·
milars.

g) Instar el Govern de l’Estat espanyol a tancar les pà·
gines web, blogs i altres portals d’Internet que amb 
llur missatge poden incitar la població a patir trastorns 
de la conducta alimentària.

XXII. Defensa dels consumidors

El Parlament de Catalunya, amb relació a la defensa 
dels drets dels consumidors, insta el Govern a: 

a) Desplegar, per mitjà de l’Agència Catalana de Con·
sum, el Codi de consum com a garant dels drets dels 
consumidors a Catalunya.

b) Reforçar, per mitjà de l’Agència Catalana de Con·
sum, les accions d’informació, formació, educació 
i sensibilització dels consumidors, per a la defensa 
dels drets de tots els ciutadans, prestant una atenció 
 especial als col·lectius protegits i als més afectats per 
la crisi econòmica, com a consumidors de productes 

i serveis. Aquestes accions han d’incloure també una 
àmplia informació dels instruments que el Govern i el 
conjunt de les administracions públiques catalanes po·
sen a disposició de tots els consumidors per a la defen·
sa de llurs drets.

c) Potenciar l’arbitratge i la mediació com a sistemes 
per a resoldre conflictes.

d) Reforçar el consum responsable, sobre la base de 
criteris de sostenibilitat cultural, energètica, mediam·
biental i socioeconòmica com a via per a afavorir un 
model de desenvolupament econòmic més equilibrat, 
d’acord amb programes de formació i campanyes de 
sensibilització continuades.

e) Reforçar el diàleg permanent amb les organitzaci·
ons empresarials i professionals per tal d’impulsar les 
bones pràctiques en matèria de consum i ajudar a 
estendre l’adopció de pràctiques que responguin a la 
responsabilitat social corporativa.

f) Fomentar i millorar les inspeccions en matèria de 
consum com a garantia per als consumidors.

g) Promoure els convenis de col·laboració amb el món 
local per a controlar i sancionar les activitats econò·
miques en què s’evidenciïn situacions de competència 
deslleial que posin en risc la seguretat del consumidor 
o la qualitat del servei.

h) Prioritzar les campanyes inspectores en els sectors 
que tradicionalment han rebut més denúncies i recla·
macions, com ara el de les telecomunicacions, el del 
transport aeri o el de l’habitatge, posant una atenció 
especial en les pràctiques del sector bancari.

i) Garantir el manteniment de la secció de consum eu·
ropeu de l’Agència Catalana del Consum per a infor·
mar i resoldre les reclamacions transfrontereres.

j) Presentar, en el termini de dos mesos, un pla d’acció 
del control i la disciplina de mercat, amb l’objectiu de 
reforçar i rellançar les activitats de control de l’Agèn·
cia Catalana de Consum, i prioritzar els recursos pres·
supostaris dins el Projecte de llei de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2015 per tal de dur·lo 
a terme.

k) Donar exemple de consum responsable introduint 
clàusules en els plecs de contractes que faci l’Admi·
nistració per tal de fomentar aquest tipus de consum.

XXIII. Tecnologies de la informació i la comu·
nicació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Definir, durant l’any 2014, les accions concretes per 
a potenciar i aplicar l’estratègia de recerca i innovació 
per a l’especialització intel·ligent de Catalunya (RIS·
3CAT), com a marc per a desenvolupar l’àmbit de les 
tecnologies de la informació i la comunicació.
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b) Definir, en el termini de sis mesos, les línies d’ac·
tuació per a garantir la continuïtat de les iniciatives i 
els programes que desenvolupi la Fundació Barcelona 
Mobile World Capital en qualsevol dels seus àmbits.

c) Crear, en el termini de sis mesos, un comitè d’im·
puls de la capitalitat del mòbil per a coordinar les ac·
cions governamentals per a la implantació de les tec·
nologies del mòbil en la societat i l’economia catalanes 
i l’aprofundiment en aquestes tecnologies, tal com es·
tableix la Moció 98/X del Parlament de Catalunya, so·
bre les accions per a potenciar el teixit productiu per 
mitjà del Barcelona Mobile World Capital.

d) Definir unes noves bases per als propers diàlegs 
competitius de compra pública de tecnologies de la in·
formació i la comunicació de la Generalitat per a po·
tenciar la compra innovadora de tecnologies de la in·
formació i la comunicació.

e) Promoure la concertació laboral en les empreses 
tecnològiques amb seu a Catalunya per a evitar des·
localitzacions i pèrdues de llocs de treball, i garantir 
unes condicions laborals de qualitat.

f) Eliminar les zones d’ombra pel que fa a la cobertura 
de la televisió digital terrestre, la telefonia mòbil i la 
banda ampla per mitjà de programes i actuacions es·
pecífiques o ja existents per tal d’assegurar la connec·
tivitat del conjunt de territoris del país, en la mesura de 
la disponibilitat pressupostària, garantint una equitat 
entre la inversió i el benefici que comporti.

g) Fer el seguiment i l’estudi de les solucions tecnolò·
giques disponibles que permetin eliminar problemes 
de connectivitat en l’àmbit costaner.

XXIV. Transparència i qualitat democràtica

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Promoure la transparència de l’actuació pública i la 
garantia del dret d’accés a la informació pública per a 
posar a disposició de la ciutadania la màxima infor·
mació possible per a facilitar·ne la implicació, la par·
ticipació i el coneixement de l’Administració, i la pos·
sibilitat d’intervenir en la presa de decisions de les 
administracions.

b) Adoptar mesures internes per a adaptar l’estructura 
i el funcionament de l’Administració de la Generalitat 
per tal d’aplicar, al més aviat possible, la normativa i 
els principis de transparència, accés a la informació 
i bon govern i promoure l’articulació de mecanismes 
per al retiment de comptes derivats de la futura llei de 
transparència, accés a la informació pública i bon go·
vern, actualment en tràmit parlamentari.

c) Presentar, al més aviat possible, el projecte de llei 
per a la no·discriminació per raó de religió o convicci·
ons, discapacitat, edat, ètnia, identitat sexual, orienta·
ció sexual o qualsevol altra condició social o personal, 
i promoure l’eradicació del racisme, l’antisemitisme, la 

xenofòbia, l’homofòbia i qualsevol altra expressió que 
atempti contra la igualtat i la dignitat de les persones.

d) Requerir al Govern de l’Estat que actuï amb cele·
ritat per a donar compliment als recents informes de 
l’Organització de les Nacions Unides en matèria de des·
aparicions forçades i acordar les mesures necessàries 
per a donar compliment als mateixos informes en ma·
tèria de memòria històrica a Catalunya, especialment 
pel que fa a la identificació de les persones desapare·
gudes i a l’impuls del banc d’ADN promogut per la 
Fundació Bosch i Gimpera i la Facultat de Medicina 
de la Universitat de Barcelona.

XXV. Transparència i lluita contra la corrupció 

1. El Parlament de Catalunya, per a salvaguardar els 
interessos col·lectius dels catalans, insta el Govern a 
personar·se, amb el model processal més adequat, en 
els processos judicials oberts per temes de corrupció 
política que afectin qualsevol treballador públic o càr·
rec electe en què s’hagin malversat fons públics, s’ha·
gi produït de qualsevol altra manera alguna disminu·
ció dels ingressos o en el patrimoni de la Generalitat 
o s’hagi aprofitat el càrrec o la funció per a l’enriqui·
ment il·lícit propi o de tercers, i a instar sempre la res·
titució de tots els fons públics que, si escau, s’hagin 
obtingut de manera fraudulenta.

2. El Parlament de Catalunya reprova i condemna els 
actes delictius reconeguts pel president Pujol.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a perso·
nar·se en les causes en què la Generalitat surti perjudi·
cada, inclòs també el cas del president Pujol.

4. El Parlament de Catalunya insta el president Pujol a 
posar·se a disposició de la justícia i d’hisenda, com va 
afirmar ell mateix en el seu comunicat, sense fer servir 
tàctiques obstruccionistes ni dilatòries.

5. El Parlament de Catalunya expressa la seva oposició 
al fet que es pressioni Andorra o la banca andorrana 
perquè no facilitin dades bancàries, d’acord amb la po·
lítica de la Unió Europea sobre paradisos fiscals, i es·
pera que el Govern d’Andorra col·labori amb la justícia 
i amb hisenda per a esclarir els fets relacionats amb el 
cas del president Pujol.

6. El Parlament de Catalunya considera il·legítim que 
les parts personades en el cas del president Pujol utilit·
zin el procés sobiranista en benefici propi.

XXVI. Organització territorial

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Fer efectiu, prioritàriament abans que fineixi el 
2014, els pagaments pendents de la Generalitat amb 
els ens locals per diversos conceptes, i que tinguin es·
pecials dificultats financeres, ja sigui per actuació or·
dinària o bé per inversió, i dotar amb vista a l’exerci·
ci del 2015 una partida pressupostària per a continuar 
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fent efectius els pagaments pendents de les subvenci·
ons que es van atorgar als ajuntaments a partir de la 
convocatòria derivada de les disposicions de la Llei de 
barris dels anys anteriors i que actualment resta pror·
rogada, dins el marc de les disponibilitats pressupos·
tàries i de tresoreria.

b) Presentar el Projecte de llei de finances locals, que 
té per objecte reformar en profunditat i regular el mo·
del de finançament local català per a garantir que els 
ens locals catalans disposin de prou recursos per a fi·
nançar llurs competències. Aquest model ha de tendir 
a un sistema de finançament estable, amb recursos no 
finalistes que permetin als governs locals actuar amb 
autonomia i bastir polítiques pròpies, d’acord amb els 
recursos previstos en el model de finançament de les 
hisendes locals.

XXVII. Seguretat ciutadana, policia i civisme

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Instar el Govern de l’Estat a garantir els recursos 
necessaris per a l’anticipació de l’edat de jubilació dels 
membres de Cos de Mossos d’Esquadra i de les poli·
cies locals, en la mateixa línia que els altres cossos 
i forces de seguretat de l’Estat, com ara la Guàrdia 
 Civil, el Cos Nacional de Policia i l’Ertzainza.

b) Instar el Govern de l’Estat a equiparar la Policia de 
la Generalitat · Mossos d’Esquadra amb la resta de for·
ces i cossos de seguretat de l’Estat en l’àmbit de les 
persecucions transfrontereres regulades pel Conveni 
de Blois.

c) Reclamar al Govern de l’Estat l’assumpció exclusi·
va de la Generalitat de les competències executives en 
matèria de seguretat de ports i aeroports, el salvament 
marítim a les costes de Catalunya, i el traspàs dels mit·
jans i recursos necessaris per a l’exercici d’aquestes 
competències.

d) Instar el Govern de l’Estat a cedir al Servei Català 
de Trànsit els ingressos obtinguts per la Direcció Ge·
neral de Trànsit de ciutadans amb domicili fiscal a Ca·
talunya a les estacions d’inspecció tècnica de vehicles, 
per tal que aquests ingressos reverteixin en inversions 
en seguretat viària a Catalunya.

e) Instar el Govern de l’Estat a modificar el Codi penal 
en el sentit de considerar un agreujant el robatori en 
hàbitat dispers.

f) Crear el Comitè Assessor Jurídic Penal de la Poli·
cia al Departament d’Interior, que sigui integrat per 
juristes de prestigi reconegut, a fi de reforçar la inte·
gració de criteris jurídics i jurisprudencials en els pro·
cediments i la planificació dels dispositius policials a 
Catalunya.

g) Impulsar l’aplicació del protocol d’indemnització a 
les víctimes de bales de goma i tramitar la concessió 
de les indemnitzacions de responsabilitat civil objecti·

va corresponents en cada cas, segons els criteris esta·
blerts i la normativa vigent.

XXVIII. Justícia

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Garantir la implantació progressiva de l’oficina judi·
cial a l’Administració de Justícia a Catalunya, priorit·
zant la dotació de recursos humans i materials, d’acord 
amb les disponibilitats pressupostàries.

b) Reforçar la coordinació i la participació de les en·
titats i les institucions en els projectes de treball amb 
les víctimes, especialment les de violència masclista 
i violència xenòfoba, de manera que l’Observatori de 
Violència Masclista sigui un punt de trobada per a pro·
moure respostes al fenomen de la violència masclista 
a Catalunya.

c) Requerir al Govern de l’Estat la planta judicial de 
jutges i magistrats necessària a Catalunya per a agili·
tar els assumptes, donar resposta a la ciutadania i pro·
jectar la garantia i seguretat de l’actuació judicial al 
país i, en compliment de les mocions aprovades, re·
querir la convocatòria d’una via d’accés a la carrera 
judicial adaptada a la realitat i a l’especificitat dels jut·
ges substituts.

d) Exigir, en compliment de la carta dels drets als 
ciutadans de l’Administració de Justícia, la compren·
sió i l’ús de la llengua catalana i garantir l’atenció cor·
recta dels ciutadans de Catalunya.

e) Continuar duent a terme polítiques actives per tal 
de garantir i incrementar l’ús del català en la justícia 
i continuar impulsant les iniciatives legislatives ne·
cessàries per tal que el coneixement de la llengua ca·
talana sigui un requisit de capacitat per a jutges, ma·
gistrats, fiscals i secretaris per a exercir a Catalunya, 
d’acord amb les proposicions de llei que s’han presen·
tat en aquest sentit tant en el Parlament de Catalunya 
com en el Congrés dels Diputats.

f) Desplegar el Pla d’equipaments penitenciaris per a 
dotar Catalunya d’instal·lacions dignes per a la pobla·
ció reclusa, i les mesures alternatives a la presó en què 
es prioritzi la rehabilitació i la reinserció dels interns, 
i el compliment de la condemna en semillibertat, amb 
una visió integral i individualitzada i amb un contacte 
directe de llurs famílies, reforçant la participació de 
les entitats col·laboradores, d’acord amb les disponibi·
litats pressupostàries.

g) Crear un programa de formació jurídica en el marc 
del Centre d’Estudis del Departament de Justícia, inte·
grat pels professionals que han dut a terme tasques de 
jutges substituts a Catalunya, a fi d’optimitzar·ne l’ex·
periència professional i facilitar la formació jurídica 
especialitzada a entitats públiques d’àmbit nacional i 
local de la xarxa de serveis socials, menors, atenció al 
ciutadà, drogues i violència masclista.
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h) Impulsar el funcionament de l’Observatori de Vio·
lència Masclista del Sistema Penal a Catalunya a fi 
d’obtenir, en el termini de quatre mesos, els indica·
dors estadístics actualitzats i centralitzats pel que fa a 
denúncies, procediments, mesures cautelars, atenció 
a les víctimes, sentències i mesures penals i reincidèn·
cia, amb la finalitat de millorar les actuacions de pre·
venció i detecció precoç, respostes penals i atenció a 
les víctimes de violència.

i) Posar en funcionament, en el termini de quatre me·
sos, el lloc web actualitzat del Centre d’Iniciatives per 
a la Reinserció per tal de garantir·ne la transparència, 
amb les dades corresponents a la gestió econòmica, 
les empreses col·laboradores, els convenis i programes 
existents, els tallers productius als centres penitencia·
ris, els proveïdors i un llistat de compres i serveis.

XXIX. Desenvolupament sostenible i equilibri 
territorial

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Disposar d’un catàleg de les urbanitzacions deficità·
ries, amb la identificació individualitzada dels proble·
mes que presenten, i dissenyar una estratègia específi·
ca per a les diferents casuístiques que es detectin.

b) Activar el Fons per la protecció de l’ambient atmos·
fèric, creat per la Llei 22/1983, del 21 de novembre, 
per a finançar despeses i inversions en matèria de pro·
tecció de l’ambient atmosfèric i de millora de la quali·
tat acústica, i altres actuacions encaminades a la pre·
venció i la millora de la qualitat de l’aire, d’acord amb 
les disponibilitats pressupostàries.

c) Impulsar iniciatives de col·laboració entre el sector 
públic i les empreses privades dels àmbits tecnològics, 
de la mobilitat i de l’energia que permetin innovar en 
serveis i productes per a avançar cap a models urbans 
més saludables i sostenibles, tot reduint la contamina·
ció atmosfèrica i acústica.

d) Incorporar, en el Programa general de gestió de 
residus i recursos de Catalunya 2013·2020, els meca·
nismes i instruments necessaris per a assolir els ob·
jectius que estableixi el mateix programa o els que pu·
guin establir futures directives europees en matèria 
d’envasos i residus d’envasos, amb l’objectiu de frenar 
el consum creixent d’envasos, fer una gestió eficient 
i optimitzada dels recursos i minimitzar la producció 
de residus.

e) Impulsar polítiques per a l’ús eficient dels recursos 
i l’energia, tant pel que fa a la producció i el consum 
de béns i serveis, com pel que fa a la mobilitat i l’en·
llumenat públic i privat, preservant, alhora, la quali·
tat ambiental, mitjançant la promoció dels sistemes de 
qualificació ambiental dins els sectors productius –eco·
etiquetatge, ecoeficiència, ecodisseny, compra verda 
pública, sistemes de gestió ambiental– i l’aplicació de 
les millors tècniques disponibles, en el marc d’una eco·

nomia verda i, ateses les dificultats econòmiques per a 
aplicar les millors tècniques disponibles en els sectors 
industrials considerats més contaminants, en els quals 
les emissions estalviades siguin significativament ma·
jors per euro invertit, reclamar al Govern de l’Estat 
l’habilitació d’ajudes per a gestionar de manera terri·
torialitzada per a les inversions que calguin i reclamar 
al Govern de l’Estat el manteniment de les deduccions 
per inversions ambientals en el marc de l’impost sobre 
so cietats que han estat eliminades en l’avantprojecte de 
llei estatal de l’impost sobre societats.

f) Estudiar altres tipus impositius dels anomenats im-
postos verds, per tal d’ajudar a corregir certes conduc·
tes perjudicials per al medi ambient i impulsar alhora 
una economia sostenible i baixa en emissions de ga·
sos amb efecte d’hivernacle en la línia encetada du·
rant l’any 2014 amb la tramitació del Projecte de llei 
de l’impost sobre l’emissió d’òxids de nitrogen a l’at·
mosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost 
sobre l’emissió de gasos i partícules a l’atmosfera pro·
duïda per la indústria i de l’impost sobre la producció 
termonuclear d’energia elèctrica, en l’inici d’una línia 
de treball encertada pel que fa a la fiscalitat ambiental. 
En aquest sentit, cal estudiar la fiscalitat per la conta·
minació local atmosfèrica generada pel trànsit rodat, 
especialment en les zones urbanes en què se superen 
els límits de qualitat de l’aire.

XXX. Sostenibilitat de les finances públiques

El Parlament de Catalunya: 

a) Expressa la necessitat de superar les polítiques 
d’austeritat aplicades actualment en el marc de la Unió 
Europea, tot adaptant els ritmes de consolidació fis·
cal establerts pel Tractat d’estabilitat, coordinació i 
governança de la Unió Europea i Monetària, per tal 
de garantir la sostenibilitat i la defensa de l’estat del 
benestar i per a promoure polítiques econòmiques ac·
tives per a superar la situació d’estancament econòmic 
actual.

b) Manifesta que el dèficit fiscal desproporcionat, in·
just i permanent que pateix Catalunya –segons la dar·
rera balança fiscal presentada pel Departament d’Eco·
nomia i Coneixement, l’any 2012 equivalia al 7,7% del 
producte interior brut català, és a dir, 15.006 milions 
d’euros–, l’aplicació del Govern de l’Estat del model 
de finançament i les polítiques de recentralització fi·
nancera que aquest ha emprès situen les finances pú·
bliques de la Generalitat en una situació de dificultat 
extrema per a garantir la prestació de serveis de l’es·
tat del benestar.

c) Insta el Govern a dur a terme les accions políti·
ques i jurídiques necessàries per tal que aquest pro·
cés de revisió sigui impulsat pel Govern de l’Estat, da·
vant l’incompliment per part del Govern de l’Estat de 
la previsió de revisió del model de finançament durant 
l’any 2014.
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d) Insta el Govern a presentar uns pressupostos per a 
l’any 2015 que prioritzin la cohesió social, el creixe·
ment econòmic i el funcionament dels serveis públics 
de benestar, que incrementin la despesa no financera 
amb càrrec a recursos generals prevista en els pressu·
postos del 2014 per a recuperar la catorzena paga dels 
treballadors de la Generalitat de Catalunya i eliminar 
la reducció del 15% de retribució i jornada aplicada als 
treballadors interins.

e) Insta el Govern a plantejar al Govern de l’Estat, 
per a fer possible la lletra d, la necessitat d’incremen·
tar els recursos de la Generalitat per a mantenir l’estat 
del benestar per mitjà, entre altres, de les mesures se·
güents: 

1a. L’increment del percentatge dels impostos supor·
tats per ciutadans i empreses de Catalunya que es des·
tina a la Generalitat per a la prestació de serveis pú·
blics.

2a. Permetre l’aplicació plena de l’impost sobre els di·
pòsits en entitats de crèdit aprovat per la Llei 4/2014 
mitjançant la supressió de l’impost estatal que genera 
doble imposició, o bé la compensació per la pèrdua de 
recaptació patida per la Generalitat.

3a. La modificació de l’objectiu de dèficit de la Gene·
ralitat d’acord amb l’apartat 1 de la disposició transitò·
ria primera de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, és 
a dir, establint un objectiu de dèficit per a l’any 2015 
de l’1,6% del producte interior brut i per a l’any 2016 de 
l’1,1% del producte interior brut, sens perjudici de la 
major flexibilitat que pugui resultar de la modificació 
dels ritmes de consolidació fiscal a què fa referència 
la lletra a.

4a. La compensació per la pèrdua d’ingressos i l’aug·
ment de la despesa provocada per decisions del Govern 
espanyol, d’acord amb el principi de lleialtat institu·
cional i la previsió de revisió de les despeses ocasiona·
des pel seu incompliment establerta per la Llei orgà·
nica de finançament de les comunitats autònomes i la 
Moció 1/X del Parlament de Catalunya, sobre la políti·
ca econòmica i els objectius de dèficit públic.

5a. El pagament dels deutes pendents derivats de la 
disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia 
des de l’any 2008.

f) Insta el Govern a elaborar uns escenaris pressupos·
taris a mitjà i a llarg termini i a fixar sostres de despe·
sa revisables en funció dels ingressos efectius, que de·
tallin la proporció de recursos que s’han de destinar a 
despesa social i la proporció de recursos que s’han de 
destinar a la resta de despeses.

g) Insta el Govern a sistematitzar un procés de revi·
sions estratègiques de la despesa de tot el sector públic 
de la Generalitat com a instrument per a incremen·
tar·ne l’eficàcia i l’eficiència.

h) Insta el Govern a continuar impulsant accions de ra·
cionalització i optimització dels espais d’ús adminis·
tratiu dels departaments de la Generalitat per tal d’ob·
tenir estalvis derivats d’una ocupació més racional i 
eficient dels immobles.

i) Insta el Govern a aplicar polítiques d’eficiència, com 
ara amb la racionalització de la compra de l’Adminis·
tració a la Generalitat, controlant la despesa pública, 
fomentant la competència entre els operadors econò·
mics i contribuint a desenvolupar polítiques públiques 
relacionades amb les petites i mitjanes empreses, as·
pectes socials, ambientals i recerca, desenvolupament 
i innovació. Aquesta racionalització s’ha de dur a ter·
me per mitjà de la compra pública centralitzada, per 
als béns i serveis d’ús comú.

XXXI. Sistema financer

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
d’aprofundir en el procés d’unió bancària per a assolir 
una plena integració dels mercats financers en l’àmbit 
comunitari, especialment de la banca comercial amb 
relació als consumidors i a l’economia productiva, que 
permeti una reducció del diferencial existent en l’accés 
al crèdit entre el sud d’Europa, per una banda, i el cen·
tre i el nord del continent, per l’altra.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aplicar les recomanacions de la Resolució 702/X del 
Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el Dicta·
men de la Comissió d’Investigació sobre les Possibles 
Responsabilitats Derivades de l’Actuació i la Gestió 
de les Entitats Financeres i la Possible Vulneració dels 
Drets dels Consumidors i presentar, durant l’any 2014, 
un informe sobre les actuacions dutes a terme.

b) Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat que els 
processos de reordenació bancària en marxa tinguin 
com a prioritat la recuperació de l’import dels ajuts pú·
blics a les entitats financeres en qualsevol de llurs mo·
dalitats (aportacions al capital, esquemes de protecció 
d’actius, subscripció de valors de les entitats, etc.).

c) Vetllar, per mitjà de l’Agència Catalana de Consum, 
perquè l’augment de la concentració bancària produït 
per la reordenació del sector no sigui en detriment dels 
drets dels consumidors.

d) Continuar treballant per dotar l’Institut Català de 
Finances de la naturalesa jurídica d’entitat de crèdit 
per tal que esdevingui la banca pública de Catalunya, 
i impulsar les reformes legislatives necessàries per a 
adaptar·ne l’estructura, les funcions, l’organització, el 
control i el règim dels recursos.

e) Adequar la modificació de la llei catalana de cai·
xes en l’àmbit de la governança, tal com estableix la 
Resolució 702/X del Parlament, en el cas que es creïn 
noves entitats, i també efectuar les actuacions necessà·
ries davant el Govern de l’Estat per tal d’incorporar les 
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recomanacions de la dita resolució en la normativa bà·
sica de caixes d’estalvis i fundacions bancàries.

f) Impulsar que les cooperatives agràries amb secció 
de crèdit avancin en la gestió adoptant mètodes i pro·
cediments que en reforcin la solvència a llarg termini, 
per a preservar els fons dipositats a la secció de crèdit 
per llurs socis.

XXXII. Hisenda pròpia

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Dotar l’Administració tributària de Catalunya dels 
mitjans personals, materials i tecnològics necessaris, 
en constatar un cop més, com ja va fer per mitjà de la 
Resolució 323/X, del 23 de setembre de 2013, i ante·
riorment mitjançant la Resolució 737/IX, del 25 de ju·
liol de 2012, la necessitat que l’Agència Tributària de 
Catalunya assumeixi la gestió plena de tots els tributs 
suportats a Catalunya.

b) Finir les accions iniciades per a poder exercir plena·
ment les competències que actualment l’Agència Tri·
butària de Catalunya té delegades en l’Administració 
de l’Estat.

c) Desplegar un pla de contingències que durant el 
2015 permeti a l’Agència Tributària de Catalunya as·
sumir la gestió, la recaptació i la liquidació de tota la 
resta d’impostos de l’Estat recaptats a Catalunya en el 
termini més breu possible.

XXXIII. Fiscalitat

1. El Parlament de Catalunya constata, atès l’actual con·
text de persistència d’un dèficit fiscal continuat, l’estan·
cament de la recaptació a causa de la crisi econòmica, 
l’impagament dels deutes i la reducció de les transfe·
rències finalistes del Govern espanyol, la necessitat de 
mantenir la política fiscal progressiva i ambien tal apro·
vada pel Parlament en l’actual legislatura, per a garantir 
la sostenibilitat de l’estat del benestar i de les finances 
públiques. En aquest sentit, es valoren especialment les 
modificacions fetes els darrers mesos en l’impost sobre 
el patrimoni i en l’impost de transmissions patrimo·
nials; la creació de l’impost sobre dipòsits en entitats de 
crèdit; la modificació de l’impost de successions i dona·
cions, i la tramitació parlamentària de noves figures de 
fiscalitat ambiental (impostos sobre emissions de l’avia·
ció comercial, producció termonuclear d’energia i emis·
sió de gasos i partícules a l’atmosfera) i sobre l’habitatge 
desocupat.

2. El Parlament de Catalunya constata: 

a) Que la reforma fiscal impulsada pel Govern de l’Es·
tat és ineficient, redueix la capacitat recaptatòria dels 
poders públics en un moment de necessitat de recursos 
per a afrontar la consolidació fiscal i les conseqüèn·
cies de la crisi econòmica, i no garanteix les necessi·
tats de finançament de l’estat del benestar prestat per 
les comunitats autònomes.

b) Que el grau de compliment fiscal, tant a l’Estat es·
panyol com a Catalunya, és substancialment més baix 
que al conjunt de la Unió Europea, i provoca una min·
va de recursos per a les administracions públiques 
molt significativa, que afecta els principis d’equitat ho·
ritzontal.

c) Que, tot i que el Govern té instruments limitats atès 
que només té competències de gestió sobre el 5% apro·
ximadament de tots els impostos recaptats a Catalu·
nya, aquests no són inexistents, per la qual cosa el Par·
lament insta el Govern a proposar la modificació de la 
Llei 7/2007, del 17 de juliol, de l’Agència Tributària 
de Catalunya, amb l’objectiu de regular els paràme·
tres bàsics i els objectius de millora del compliment 
fiscal que han de contenir els plans de control anual 
de l’Agència Tributària de Catalunya, d’acord amb el 
que disposa aquesta resolució en l’àmbit de la hisenda 
pròpia.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a inclou·
re en l’avantprojecte de llei de mesures fiscals, finan·
ceres i administratives per al 2015 una modificació de 
la Llei 16/2000, del 29 de desembre, de l’impost so·
bre grans establiments comercials, per a adaptar·lo a 
la nova ordenació comercial.

XXXIV. Energia i aigua

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reforçar i adaptar les estratègies de la política 
energètica catalana perquè Catalunya assoleixi una 
economia i una societat de baixa intensitat energètica 
i baixa de carboni, innovadora, competitiva i soste·
nible a mitjà i llarg termini, en el marc de la revisió 
actual del Pla de l’energia i canvi climàtic de Catalu·
nya 2012·2020 i d’acord amb les conclusions del Pac·
te nacional per la sobirania energètica, actualment en 
curs d’elaboració.

b) Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de mo·
dificar l’actual reforma del sector elèctric de manera 
que no perjudiqui econòmicament les empreses cata·
lanes consumidores d’energia elèctrica amb relació als 
seus competidors internacionals. En concret, cal que 
el Govern de l’Estat modifiqui, entre altres, l’actual re·
gulació econòmica de les instal·lacions de producció 
d’energia elèctrica mitjançant energies renovables, co·
generació i residus, el nou mecanisme del servei d’in·
terrompibilitat d’energia elèctrica i l’actual metodo·
logia de peatges de transport i distribució d’energia 
elèctrica. Igualment cal que el Govern de l’Estat eli·
mini els impediments actuals perquè els consumidors 
industrials i de servei puguin optimitzar llur despe·
sa d’energia elèctrica, mitjançant una modificació en 
profunditat de l’actual mercat de producció d’energia 
elèctrica i l’establiment d’una regulació afavoridora de 
l’autoconsum d’energia elèctrica que permeti la lliure 
construcció de línies directes entre consumidors i pro·
ductors d’energia elèctrica, entre altres mesures.
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c) Requerir al Govern de l’Estat que modifiqui pun·
tualment el Pla de desenvolupament de la xarxa de 
transport d’electricitat inclòs en la Planificació dels 
sectors d’electricitat i gas 2008–2016 per a permetre 
l’autorització de les infraestructures següents: 

– Subestació Calders, nova posició TR2 i modificació 
de la posició central i de la posició TR1 (enviat infor·
me favorable al Ministeri d’Indústria, Energia i Tu·
risme en data 28 d’octubre de 2009).

– E/S Subestació Guixeres, cable Badalona·Canyet de 
220 kV per a donar servei a la subestació Guixeres.

– Subestació Deltebre, 400 kV, nova subestació.

– Subestació Lesseps, 220 kV, nova subestació.

– Subestació Constantí, 220 kV, ampliació 1 de la po·
sició AT 220 kV per a donar servei de transformador 
220/110 kV 200 MVA a la zona petroquímica de Tar·
ragona.

– Subestació Vic, ampliació 1 de la posició AT 220 kV 
per a donar servei de transformador 220/25 kV de 63 
MVA.

d) Requerir a Red Eléctrica de España que no reini·
ciï les obres de la subestació Gramenet dins del terme 
municipal de Santa Coloma de Gramenet ni dugui a 
terme cap de les actuacions referents a la xarxa metro·
politana de 400 kV fins que no s’hagi tancat un acord 
entre les diferents administracions concurrents amb 
relació al projecte global d’implantació de la nova lí·
nia de 400 kV al territori metropolità. Aquest acord ha 
d’incloure les consideracions següents: 

1a. Una justificació de la necessitat de la infraestruc·
tura elèctrica de 400 kV, amb les corresponents subes·
tacions, d’acord amb els requeriments econòmics, so·
cials i ambientals del territori.

2a. El requeriment a Red Eléctrica de España de man·
tenir l’aturada de les obres de la subestació Gramenet 
dins del terme municipal de Santa Coloma de Grame·
net i de totes les actuacions referents a la xarxa me·
tropolitana de 400 kV fins que no s’hagi tancat aquest 
acord amb les diferents administracions concurrents.

3a. Un estudi particularitzat dins l’àmbit del Parc Na·
tural de Collserola que inclogui un projecte de racio·
nalització de línies existents i un programa d’execu·
ció que garanteixi el desmantellament de les línies que 
deixin d’ésser necessàries.

e) Tornar a exigir al Govern de l’Estat que  reformuli 
la reforma energètica perquè fomenti les energies re·
novables i la competitivitat econòmica, respecti les 
competències de la Generalitat, aposti per l’eficiència 
energètica, l’autoconsum i la cogeneració, fomenti la 
reducció de la dependència energètica, impulsi la qua·
litat de la prestació del servei i contribueixi a la lluita 
contra el canvi climàtic. I també que estimuli el crei·
xement i la consolidació del sector tecnològic vinculat 

amb l’energia per a desenvolupar la capacitat d’inno·
vació i d’expansió internacional, i que asseguri la con·
secució dels objectius fixats per les directives euro·
pees i la convergència energètica amb Europa.

f) Iniciar els treballs de revisió del Pla de gestió del 
districte de conca fluvial de Catalunya i del Programa 
de mesures, que ha de culminar amb l’aprovació d’un 
nou pla a la fi del 2015 (complint el calendari del segon 
cicle de la planificació hidrològica), que ha d’incloure 
la progressiva implantació de cabals ambientals.

g) Preveure, per mitjà de l’Agència Catalana de l’Ai·
gua, els diferents escenaris possibles pel que fa a les 
diferents possibilitats de reacció del Govern espanyol, 
d’acord amb l’informe número 9 del Consell Asses·
sor per a la Transició Nacional del juliol de 2014, i dur 
a terme les accions destinades a garantir el funciona·
ment de l’autoritat hídrica a Catalunya.

h) Continuar reclamant a les instàncies espanyoles el 
respecte als cabals ambientals dels rius de Catalunya, 
estratègics des d’un punt de vista mediambiental però 
també des del punt de vista productiu. La defensa dels 
cabals ambientals de la conca de l’Ebre és i ha d’ésser 
una opció estratègica important ara i especialment en 
el futur.

i) Prioritzar l’execució de les obres incloses en el Pla 
de sanejament d’aigües residuals urbanes que puguin 
comportar responsabilitats per als càrrecs electes lo·
cals.

XXXV. Infraestructures i mobilitat

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat que presenti un ca·
lendari d’execució de les obres ferroviàries correspo·
nents al Corredor Mediterrani al tram entre Castell·
bisbal i València, iniciï els treballs ja adjudicats per a 
garantir·ne la finalització el 2015 i completi les inver·
sions que han de permetre l’execució de les terminals 
ferroviàries previstes.

b) Reclamar al Govern de l’Estat que impulsi duplica·
cions estratègiques com el tram entre Montcada i Vic 
de la línia 3 de rodalia i el tram entre Arenys de Mar i 
Blanes de la línia 1 de rodalia.

c) Reclamar al Govern de l’Estat la gestió per a la Ge·
neralitat dels ports de Barcelona i Tarragona i dels ae·
roports de Barcelona, Girona, Reus i Sabadell. Cal 
establir una gestió individualitzada de l’aeroport de 
Barcelona i del port autònom de Barcelona, amb la 
participació determinant de les institucions catalanes. 
Les administracions catalanes han de tenir un paper 
determinant tant en els processos de decisió i de ges·
tió per a la competitivitat de l’aeroport i el port com 
en la definició de les polítiques estratègiques respec·
tives. Cal establir una estratègia conjunta d’aquestes 
dues grans infraestructures amb la resta d’operadors 
econòmics al servei del país, especialment amb la Zo·
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na Franca de Barcelona. És per això que l’objectiu ha 
d’ésser la creació d’un consorci únic per a l’aeroport, 
el port i la Zona Franca de Barcelona, on les adminis·
tracions catalanes tinguin majoria per a poder decidir, 
tot garantint la gestió autònoma de cadascuna de les 
infraestructures.

d) Reclamar al Govern de l’Estat la implantació de la 
Directiva 2011/76/UE, del 27 de desembre de 2011, de 
l’eurovinyeta, a tot l’Estat per a fer·ne possible l’apli·
cació per part de la Generalitat. La manca d’homoge·
neïtat en l’aplicació d’aquesta regulació ambiental po·
dria tenir l’efecte contrari al que es persegueix, atès 
que els fluxos de mobilitat es desviarien cap a vies no 
gravades que discorren per territoris on actualment se 
superen els límits de contaminació dels contaminants 
que justament l’eurovinyeta vol evitar. El Parlament ha 
manifestat en diverses ocasions la voluntat d’incidir en 
la mobilitat del país i en les conseqüències mediam·
bientals del transport viari, i adoptar criteris existents 
en altres països europeus; en aquest sentit, el Govern 
va començar a treballar en la implantació de l’euro·
vinyeta a Catalunya durant el 2014, però ara mateix 
l’aplicació d’aquesta mesura es troba aturada per la 
manca de voluntat del Ministeri de Foment, que mal·
grat les bones paraules acaba encallant multitud d’in·
versions a Catalunya.

e) Estudiar mesures transitòries de més cobertura de 
les tarifes del transport públic ja existents, mentre no 
s’apliqui el sistema tarifari integrat per a tot el territori 
objecte d’implantació, atès que el Govern està treba·
llant en la implantació de la T·Mobilitat, com a model 
tarifari del transport públic que tingui en compte tant 
la recurrència i la situació de l’usuari com també si·
tuacions de contaminació ambiental, i que té prevista 
l’aplicació el 2015 amb la implementació de la maqui·
nària corresponent.

2. El Parlament de Catalunya: 

a) Manifesta que la política d’infraestructures estatal 
s’ha de fonamentar, en primer lloc, en criteris de lògi·
ca econòmica i de suport a l’economia productiva, per 
la qual cosa demana una atenció especial al compli·
ment de l’Agenda catalana del Corredor Mediterrani 
i la continuació de les obres i els projectes pendents 
corresponents a l’enllaç entre l’autopista AP·7 i l’auto·
via A·2, entre la carretera N·340 i l’autovia A·7, i en·
tre l’autovia A·27 i la carretera N·II i l’autovia A·2, i 
també l’enllaç ferroviari amb els ports de Barcelona 
i de Tarragona i la connexió de la terminal 1 de l’aero·
port de Barcelona amb la xarxa de rodalia.

b) Considera que el transport públic és un dels pilars 
de l’estat del benestar. En conseqüència, insta el Go·
vern a establir un marc de finançament estable, que 
incentivi un model més sostenible i que afavoreixi una 
major utilització per part de la ciutadania. Així ma·
teix, considera necessari continuar reclamant l’exe·
cució dels projectes i les obres prioritaris del Pla de 

rodalies de Catalunya, i demanar al Govern espanyol 
que compleixi els compromisos sobre infraestructures 
pendents.

XXXVI. Llengua i cultura

El Parlament de Catalunya reconeix el paper de la 
cultura com un dels principals eixos vertebradors del 
país i insta el Govern a: 

a) Convertir la cultura en una política pública priori·
tària equiparable a l’educació i la sanitat, de manera 
que progressivament se n’augmenti el pressupost per a 
equiparar la despesa en percentatge de producte inte·
rior brut als països de l’entorn.

b) Convertir les administracions públiques en facilita·
dores de cultura en comptes de proveïdores.

c) Desenvolupar un sistema cultural basat en equipa·
ments culturals de referència i de serveis de suport als 
equipaments locals a partir d’acords amb les diputaci·
ons i els ajuntaments per a coordinar l’acció cultural 
i la xarxa de biblioteques i museus, de manera que es 
garanteixin la suficiència, l’equitat, la transparència i 
l’eficàcia dels recursos destinats a les polítiques cultu·
rals i s’eliminin les duplicitats.

d) Treballar per a disposar de plenitud legislativa en 
matèria cultural, especialment pel que fa a conserva·
ció del patrimoni, biblioteques i arxius, tributació fis·
cal, competències de les administracions, entre altres.

e) Proposar una reforma de la Llei 9/1993, del 30 de 
setembre, del patrimoni cultural català, per tal d’esten·
dre la protecció i la promoció del patrimoni al patri·
moni immaterial.

f) Proposar un marc normatiu que aixoplugui l’asso·
ciacionisme cultural i ofereixi eines per a encarar·ne 
els reptes.

g) Instar el Govern espanyol a aplicar a la cultura 
l’IVA reduït i, per tant, a retirar el percentatge del 21% 
que aplica actualment.

h) Reactivar la gestió de l’1% cultural.

i) Iniciar els tràmits necessaris per a elaborar una llei 
pròpia de patrocini i mecenatge cultural i treballar per 
a trobar noves fórmules de finançament privat per al 
sector cultural.

j) Consensuar amb els diferents agents públics i pri·
vats implicats en el sector de les arts visuals un pla 
d’acció que permeti identificar els àmbits de treball 
prioritaris en aquest sector.

k) Posar en funcionament el Registre d’arxius i el cens 
d’arxius, imprescindibles per a la gestió del Sistema d’Ar·
xius de Catalunya.

l) Tendir a l’assoliment de l’objectiu d’invertir en 
projectes culturals, com a mínim, com la mitjana eu·
ropea.
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m) Considerar la creació de noves figures contributi·
ves a la Seguretat Social i l’impost sobre la renda de 
les persones físiques adaptades a les necessitats dels 
treballadors culturals.

n) Treballar perquè la legislació en matèria de propi·
etat intel·lectual s’adapti a l’entorn digital i a la neces·
sitat de crear nous públics i models de negoci.

o) Donar suport als projectes culturals amb mesures 
de finançament adequades.

p) Desenvolupar el Pla d’equipaments culturals de Ca·
talunya 2010·2020 per a garantir el dret d’accés uni·
versal a la cultura i l’equilibri cultural a tot el territori 
que doni resposta a les necessitats culturals locals amb 
ajuts econòmics per a la reforma i la millora dels equi·
paments culturals.

q) Coordinar esforços amb l’Administració local per a 
garantir l’accés de les persones a les infraestructures, 
a les activitats i als esdeveniments culturals.

r) Impulsar polítiques que posin en valor l’aportació 
de la cultura a l’economia, des de l’activitat de les in·
dústries culturals pròpiament dites fins al valor afegit 
que per al sector turístic representa una oferta cultu·
ral potent, variada i equilibrada en el territori, i crear 
un pla específic de cultura i turisme amb represen·
tació i aportació de recursos de tots els actors impli·
cats.

s) Prestigiar la pràctica cultural i impulsar·ne el crei·
xement mitjançant polítiques de difusió, incentivació 
i divulgació.

t) Incloure l’aprenentatge cultural en totes les etapes 
del sistema educatiu.

u) Assegurar una presència de continguts culturals de 
qualitat en els mitjans de comunicació que operin a 
Catalunya.

v) Crear accions de suport al consum cultural i elabo·
rar un pla transversal d’augment del consum cultural.

w) Introduir i potenciar les noves tecnologies com a 
element global d’universalització de la cultura.

x) Facilitar que els ciutadans puguin accedir a la cre·
ació de noves activitats culturals, obrint els equipa·
ments a la creació amateur.

y) Potenciar el voluntariat cultural.

z) Donar suport, socialment i econòmicament, a la fi·
gura del creador incidint en el discurs públic i afavo·
rint la comunicació entre el creador i la ciutadania.

a’) Incidir en la cultura de l’excel·lència i facilitar·hi 
l’accés.

b’) Garantir que els processos de selecció i les convo·
catòries de subvencions es basin en criteris de profes·
sionalitat, transparència, mèrit i capacitat.

c’) Incidir directament en les polítiques dels organis·
mes culturals internacionals (UNESCO, associacions 
professionals internacionals, etc.).

d’) Promoure la signatura d’acords bilaterals de coo·
peració cultural amb estats europeus (França, el Reg·
ne Unit, Andorra i altres) i amb els Estats Units d’A·
mèrica.

e’) Defensar la immersió lingüística com a eina im·
prescindible per a cohesionar la societat i garantir la 
igualtat d’oportunitats.

f’) Considerar el Consorci per a la Normalització Lin·
güística una estructura d’estat bàsica per al present i el 
futur del país.

g’) Garantir el finançament necessari per al manteni·
ment i l’estabilitat dels recursos humans del Consorci 
per a la Normalització Lingüística.

h’) Conscienciar la resta d’institucions públiques con·
sorciades de la importància de mantenir el finança·
ment del Consorci per a la Normalització Lingüística, 
i intentar que les principals institucions públiques que 
encara no s’hi han consorciat ho facin.

i’) Garantir l’increment de la llengua catalana en tots 
els àmbits públics.

j’) Definir un pla de llengües que desenvolupi l’apre·
nentatge de llengües estrangeres, preferiblement l’an·
glès, en les diverses etapes educatives i en els diversos 
àmbits: ensenyament primari, ensenyament secundari, 
ensenyament postobligatori, mitjans de comunicació, 
cultura, etc.

k’) Articular un pla de «formació de públics», la qual 
cosa implica convertir les humanitats en una àrea im·
portant dels currículums educatius.

l’) Instar el Govern de les Illes Balears a retirar el 
Decret de tractament integrat de llengües (TIL) i el De·
cret de símbols, suspendre els expedients sancionadors 
contra docents i iniciar immediatament el diàleg amb 
la comunitat educativa, considerats interlocutors và·
lids i imprescindibles, per tal de donar resposta a les 
peticions de la plataforma reivindicativa de l’assem·
blea de docents.

m’) Instar el Govern del País Valencià a garantir l’es·
colarització en català per a totes les famílies que així 
ho sol·licitin.

n’) Prestar suport econòmic i jurídic a les plataformes 
i moviments populars que actuen en defensa de la llen·
gua i la cultura catalanes als Països Catalans.

XXXVII. Política exterior

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a refor·
çar la política d’acció exterior, i també les accions co·
municatives pertinents, per a fer arribar als governs 
europeus i internacionals la determinació institucio·
nal i cívica de decidir a les urnes el futur polític de 
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Catalunya, determinació avalada per un marc legal i 
pel principi democràtic, i analitzar conjuntament amb 
ells les conseqüències polítiques i econòmiques d’una 
eventual Catalunya independent, per tal que l’escenari 
d’independència serveixi per a enfortir la Unió Euro·
pea i la comunitat internacional, el comerç, la pau i la 
solidaritat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a refor·
çar i consolidar un servei exterior de Catalunya que 
pugui donar resposta a les necessitats d’internaciona·
lització en tots els àmbits, i, en aquest sentit, cal: 

a) Garantir la selecció, la contractació, la mobilitat, la 
remuneració, la formació i la capacitació específiques, 
adequades i suficients del personal al servei de l’acció 
exterior de la Generalitat.

b) Orientar la gestió als resultats, amb la màxima efi·
ciència i agilitat.

c) Ampliar el paper de les delegacions a l’exterior i 
obrir noves seus a països estratègics per als interessos 
de Catalunya.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Impulsar i consolidar el desenvolupament de les 
relacions bilaterals de Catalunya amb els estats mem·
bres de la Unió Europea i els estats clau en l’àmbit 
global.

b) Presentar al Parlament un projecte de llei que ac·
tualitzi la Llei 18/1996, del 27 de desembre, de relaci·
ons amb les comunitats catalanes de l’exterior.

c) Promoure i facilitar la inscripció en el Registre de 
catalans i catalanes residents a l’exterior.

d) Coordinar la política exterior del Govern perquè en 
tots els àmbits i vessants respongui a la coherència de 
polítiques i sigui garant i responsable amb els valors 
de la democràcia i la igualtat, la solidaritat i la pau, la 
protecció dels drets humans i el dret a l’autodetermina·
ció, així com amb els principis recollits en l’Acord 
nacional d’acció exterior.

e) Presentar el nou Pla director de cooperació abans de 
la fi del 2014, tenint en compte que aquest pla ha d’és·
ser una de les eines principals per a definir el model 
de cooperació catalana i per a planificar i definir tant 
la cooperació catalana dels propers anys com l’espe·
cificitat i el valor afegit que Catalunya ha d’aportar en 
aquest àmbit.

XXXVIII. Mitjans de comunicació

1. El Parlament de Catalunya: 

a) Reconeix el paper d’estructura d’estat de la Corpora·
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals i insta al Govern 
a cercar amb ell el màxim consens, en un moment de 
modificació legislativa, per a establir conjuntament el 
model per als mitjans audiovisuals públics.

b) Manifesta el compromís d’impulsar els treballs 
d’elaboració de la llei en matèria audiovisual i de pu·
blicitat institucional que ha de permetre d’afavorir la 
transparència i la sostenibilitat del sector de la comu·
nicació.

c) Expressa la voluntat d’aprofundir en la desgoverna·
mentalització de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals i traslladar tot el pes del control demo·
cràtic a una comissió de control parlamentari refor·
çada, deixant en mans dels òrgans de governança i 
direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audio·
visuals la total responsabilitat executiva i estratègica 
des del punt de vista empresarial.

d) Expressa el rebuig a la intenció del Govern de l’Es·
tat d’eliminar un múltiplex de Televisió de Catalunya 
i reclama al Govern de l’Estat que garanteixi el man·
teniment en l’espai radioelèctric dels tres múltiplexs 
atribuïts actualment a Catalunya.

e) Constata la necessitat de reforçar el paper dels di·
versos estaments de la societat sobre els quals inte·
ractua la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
(representants de la societat catalana i dels sectors 
lligats al món audiovisual) i acorda de dur a terme 
les reformes legislatives necessàries per a con·
vertir el Consell Assessor de Continguts i Programa·
ció en un consell rector que participi en la definició i 
l’avaluació de les polítiques i estratègies dels diversos 
mitjans i serveis i que vetlli de manera permanent 
pel compliment del servei públic dels mitjans de la 
Corporació.

2. El Parlament de Catalunya: 

a) Mostra la disconformitat amb la reclamació de 80,5 
milions d’euros que fa el Ministeri d’Hisenda a la Cor·
poració Catalana de Mitjans Audiovisuals mitjançant 
l’acta d’inspecció dictada en l’àmbit del procediment 
d’inspecció obert per la liquidació de l’impost sobre el 
valor afegit.

b) Constata que l’acta d’inspecció enviada a la Corpo·
ració Catalana de Mitjans Audiovisuals és fruit d’un 
canvi sobtat de criteri en la interpretació de la norma, 
que s’aplica amb caràcter retroactiu, sense estar avalat 
per cap llei i comporta greus conseqüències als mit·
jans públics catalans.

c) Insta el Govern a demanar a l’Agència Estatal de 
l’Administració Tributària del Ministeri d’Hisenda 
que anul·li l’acta d’inspecció enviada a la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals i arxivi l’expedient 
administratiu corresponent.

XXXIX. Esports

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Desenvolupar el Pla estratègic d’esport escolar de 
Catalunya perquè els infants i adolescents catalans 
tinguin accés a l’esport escolar amb igualtat i sense 
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cap discriminació per raó de gènere, aptitud, capaci·
tat, procedència o situació socioeconòmica, per mitjà 
d’una oferta variada i de qualitat d’activitats fisicoes·
portives, adaptada a les diferents etapes de desenvolu·
pament personal.

b) Fer extensiu el programa Fitjove –destinat a adoles·
cents de quart d’ESO, de centres educatius públics i 
concertats adherits al Pla català d’esport a l’escola, que 
promou l’exercici físic com a estratègia de prevenció 
del consum de drogues– a altres municipis de Catalu·
nya el curs 2014·2015.

c) Desenvolupar el Pla estratègic d’esport universitari de 
Catalunya per a consolidar i incrementar la pràctica 
de les activitats fisicoesportives dels estudiants de les 
universitats catalanes, potenciant l’esport universitari 
com un model d’educació integral que afavoreixi un 
estil de vida saludable i els valors humans i socials en 
un marc de convivència i cohesió.

d) Implantar el programa de promoció dels esports 
d’hivern, en el marc del Pla estratègic d’esports d’hi·
vern de Catalunya, a les escoles del Pirineu.

e) Oposar·se amb tots els instruments jurídics al pro·
jecte del Govern de l’Estat de llicència única esporti·
va, que implica tant una invasió de les competències 
exclusives en matèria d’esports de la Generalitat com 
un perjudici econòmic per a les federacions esportives 
catalanes.

f) Continuar desenvolupant programes de tecnificació 
esportiva i d’alt rendiment esportiu per a formar els 
millors esportistes catalans amb l’objectiu de competir 
al més alt nivell esportiu internacional.

g) Desenvolupar el Pla nacional de promoció de l’ac·
tivitat física de Catalunya de manera transversal en el 
si dels diferents departaments de la Generalitat i de 
la mà de les administracions locals per a fomentar la 
pràctica d’activitat física saludable en el conjunt de 
la població catalana i en totes les franges d’edat, i a 
celebrar el Dia Mundial de l’Activitat Física, institu·
cionalitzat mundialment en la data del 6 d’abril, amb 
una atenció especial a la població en edat escolar de 
Catalunya.

h) Donar suport econòmicament i en funció de la dis·
ponibilitat pressupostària als ajuntaments de Catalu·
nya per a poder afrontar les actuacions urgents de re·
paració i manteniment d’instal·lacions i equipaments 
esportius municipals.

i) Donar suport institucionalment i econòmicament, 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, a es·
portistes, clubs esportius, federacions esportives i 
ajuntaments per a l’organització a Catalunya d’esde·
veniments esportius de rellevància esportiva, impacte 
econòmic i repercussió mediàtica internacional.

j) Aplicar la modificació de la Llei 3/2008, del 23 
d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, 

d’acord amb les necessitats i les característiques del 
sector esportiu de Catalunya.

k) Intercedir a les institucions esportives estatals, euro·
pees i internacionals corresponents perquè els menors 
tutelats per la Generalitat, en concret per la Direcció 
General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, tin·
guin la garantia de poder participar en l’àmbit de l’es·
port federat en igualtat de condicions que qualsevol al·
tre menor a Catalunya.

l) Interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra 
l’article 23 de la Llei de l’Estat 15/2014, del 16 de se·
tembre, de racionalització del sector públic i altres me·
sures de reforma administrativa, que modifica l’apar·
tat 4 de l’article 32 de la Llei de l’Estat 10/1990, del 15 
d’octubre, de l’esport, perquè envaeix la competència 
exclusiva en esports que correspon a la Generalitat, es·
pecialment perquè institueix un sistema que implica 
la supressió de la llicència esportiva autonòmica, ele·
ment clau del sistema esportiu de competició, que es·
tableix obligacions i protocols d’actuació per a les fe·
deracions autonòmiques.

m) Potenciar les lligues catalanes, amb la regulació i 
el reconeixement específics, a fi que siguin un instru·
ment d’organització i millora del sistema competitiu 
de cada esport en l’àmbit territorial de Catalunya, i fo·
mentar aquestes competicions amb mesures econòmi·
ques, de suport administratiu i de promoció, dins les 
disponibilitats pressupostàries de la Generalitat.

n) Estudiar, com a mesura de racionalització i eco·
nomia de l’Administració, la viabilitat d’integrar el 
Registre d’entitats esportives del Consell Català de 
l’Esport en el Registre general d’entitats jurídiques de·
pendent del Departament de Justícia, i adoptar les me·
sures legals que corresponguin.

o) Reconèixer el voluntariat esportiu com a realitat bà·
sica i fonamental del sistema esportiu català, en què 
participen directius, tècnics, esportistes i aficionats als 
diferents esports, tant en l’àmbit dels clubs i les enti·
tats com en el de les federacions esportives, i adoptar 
les mesures legals i administratives específiques que 
permetin de promoure i millorar la incidència del vo·
luntariat en l’àmbit esportiu.

p) Promoure les competicions de les federacions es·
portives catalanes reconegudes i amb projecció in·
ternacional i donar suport logístic i jurídic a les que 
demanin entrar de ple dret en les organitzacions es·
portives internacionals corresponents, incloent·hi 
també el suport explícit a tots els esportistes que vul·
guin competir a nivell internacional amb samarretes, 
insígnies i banderes catalanes.

q) Fomentar i donar suport administratiu i formatiu a 
les entitats esportives, federacions, clubs i tots els es·
taments del teixit esportiu català, perquè millorin en 
eficiència, gestió de recursos econòmics, recursos hu·
mans i organització.
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r) Iniciar els tràmits necessaris per a elaborar una llei 
de mecenatge que tingui present l’àmbit esportiu, de 
manera que fomenti la inversió privada en el món de 
l’esport català.

XL. Deslleialtats del Govern espanyol

1. El Parlament de Catalunya, en el marc de l’establi·
ment de l’escenari pressupostari corresponent a l’exer·
cici 2015, insta el Govern a: 

a) Continuar exigint al Govern de l’Estat que modi·
fiqui els objectius de dèficit de les comunitats autò·
nomes, en compliment de l’apartat 1 de la disposició 
transitòria primera de la Llei orgànica 2/2012, del 27 
de abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat fi·
nancera. Aquesta disposició estableix que la distribu·
ció del dèficit estructural entre l’Estat i les comunitats 
autònomes durant el període transitori –fins a l’any 
2020– ha d’ésser la que s’hagi registrat l’1 de gener 
de 2012, segons la qual cosa els objectius de dèficit per 
a les comunitats autònomes en el període 2013·2016 
han d’ésser els següents: 2,5% del producte interior 
brut per al 2013, 2,2% per al 2014, 1,6% per al 2015 i 
1,1% per al 2016.

b) Continuar exigint al Govern de l’Estat el compli·
ment de la disposició addicional tercera de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, amb una quantitat pendent 
de cobrament en concepte d’inversions no executades 
per l’Estat, en el període 2008·2010, de 1.689 milions 
d’euros. Amb aquesta finalitat, es reclama que s’inclo·
gui en els pressupostos generals de l’Estat de 2015 la 
partida que permeti complir tant aquests compromisos 
com els que puguin derivar de l’aplicació de la dispo·
sició addicional tercera en el període 2011·2013.

c) Continuar exigint al Govern de l’Estat la revisió del 
model de finançament, perquè tingui efectes de l’1 de 
gener de 2014 ençà, en compliment de la disposició 
addicional setena de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 
de desembre, per la qual es regula el sistema de finan·
çament de les comunitats autònomes de règim comú, 
que preveu la revisió quinquennal del sistema de fi·
nançament.

d) Continuar exigint al Govern de l’Estat que compen·
si la Generalitat pels constants casos de deslleialtat 
institucional i, en particular, per l’increment que han 
comportat en la seva despesa les modificacions en el 
règim de l’impost sobre el valor afegit, tant les que van 
entrar en vigor l’any 2012 com les que es preveu que 
s’introdueixin en l’exercici del 2015. En aquest sentit, 
el Parlament insta el Govern a demanar al Govern de 
l’Estat que en la reforma fiscal actualment en tràmit 
s’inclogui la percepció per part de les comunitats autò·
nomes dels recursos derivats dels augments dels tipus 
impositius de l’impost sobre el valor afegit.

e) Continuar reclamant a l’Estat la compensació pre·
vista en l’article 6.dos de la Llei orgànica 8/1980, del 
22 de setembre, de finançament de les comunitats au·

tònomes, amb relació a l’impost sobre els dipòsits de 
les entitats de crèdit, aprovat pel Govern de la Genera·
litat mitjançant el Decret llei 5/2012, del 18 de desem·
bre, i, per tant, amb anterioritat a l’entrada en vigor de 
la Llei de l’Estat 16/2012, del 27 de desembre, per la 
qual s’adopten diverses mesures tributàries dirigides a 
la consolidació de les finances públiques i a l’impuls 
de l’activitat econòmica, que crea l’impost estatal.

f) Continuar demanant al Govern de l’Estat la revi·
sió i la modificació de la proposta actual del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques dels ingressos 
transferits en concepte de liquidacions i bestretes. Ai·
xí, el Govern ha de traslladar al Govern de l’Estat que 
augmenti la seva aportació per mitjà de noves fórmu·
les, sia augmentant el percentatge de les bestretes del 
98% al 102% sia tornant al règim de bestretes per al 
fons de competitivitat.

g) Continuar traslladant al Govern de l’Estat que res·
pecti les competències en matèria de tutela financera 
sobre els governs locals que corresponen a la Genera·
litat, d’acord amb l’article 218.5 de l’Estatut d’autono·
mia, en el desplegament normatiu i en la supervisió de 
nous instruments de finançament.

h) Continuar demanant al Govern de l’Estat una mo·
dificació en el funcionament del Fons de liquiditat au·
tonòmica que permeti de garantir la renovació de les 
amortitzacions de deute de la banca espanyola.

i) Continuar fent les gestions pertinents davant del Go·
vern de l’Estat per a reclamar el finançament dels abo·
naments que l’Administració de la Generalitat ha de sa·
tisfer amb motiu de les sentències recaigudes sobre els 
drets dels recurrents a percebre la part proporcional de 
la paga extraordinària de desembre del 2012 meritada 
de l’1 de juny al 14 de juliol de 2012, ambdós inclo·
sos, derivada de l’entrada en vigor del Reial decret llei 
20/2012, del 13 de juliol, de mesures per a garantir l’es·
tabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, 
afectat en seu jurisdiccional per l’anul·lació de la dita 
disposició, corresponent a la retroactivitat establerta per 
la norma. Les quanties totals que l’Administració de la 
Generalitat ha de pagar ascendeixen a 140 milions d’eu·
ros per al conjunt de departaments i entitats del sector 
públic de la Generalitat, amb les universitats públiques i 
el pagament delegat del personal docent de centres con·
certats inclosos. En cas de no fer efectiu aquest paga·
ment, la despesa incrementaria el dèficit pressupostari 
previst per a l’exercici del 2014.

j) Continuar promovent acords amb l’Administració 
de l’Estat per a millorar els sistemes de finançament 
de les infraestructures públiques i vetllar pel compli·
ment per part de l’Estat dels compromisos d’inversió 
adquirits en matèria d’infraestructures.

k) Instar el Govern de l’Estat a agilitar el traspàs le·
galment establert dels serveis que permetin l’assump·
ció efectiva de la competència de la resolució de les 
reclamacions economicoadministratives interposa·
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des contra els actes tributaris dictats per la Generali·
tat en matèria de tributs estatals cedits. La negativa a 
efectuar aquest traspàs no només implica de fet una 
vulneració de l’article 205 de l’Estatut, sinó que va 
en contra de l’esperit que impregna els articles 20.2 
de la Llei orgànica de finançament de les comunitats 
autònomes, 54.1 de la Llei de l’Estat 22/2009, del 18 
de desembre, per la qual es regula el sistema de fi·
nançament de les comunitats autònomes de règim co·
mú i ciutats amb estatut d’autonomia i es modifiquen 
determinades normes tributàries, i 2.1 de la Llei de 
l’Estat 16/2010, del 16 de juliol, reguladora del règim 
de cessió de tributs de l’Estat a la comunitat autòno·
ma de Catalunya i de fixació de l’abast i condicions 
de la dita cessió.

l) Continuar reclamant a l’Estat que la distribució dels 
crèdits destinats a la lluita contra la pobresa infantil 
es dugui a terme sobre la base del nombre absolut de 
població en risc de pobresa de cadascuna de les comu·
nitats autònomes.

m) Continuar reclamant al Govern de l’Estat la trans·
ferència del finançament necessari per a afrontar el 
pagament i la gestió de la Llei de l’Estat 39/2006, del 
14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència, en 
els termes previstos per aquesta mateixa llei.

n) Reclamar al Govern de l’Estat que compleixi el 
principi de lleialtat institucional i compensi la Ge·
neralitat pels costos derivats de les disposicions nor·
matives i les polítiques aplicades per l’Administració 
general de l’Estat, d’acord amb el que disposa la Llei 
orgànica de finançament de les comunitats autònomes.

2. El Parlament de Catalunya, per respecte a la lleialtat 
institucional, insta el Govern a: 

a) Reclamar al Govern de l’Estat que es garanteixi a 
l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció l’exercici 
ple de les seves competències com a entitat competent 
i autoritat central, reconeguda pel Conveni de la Ha·
ia sobre protecció de menors i cooperació en matèria 
d’adopció internacional, signat el 29 de maig de 1993, 
en els processos d’adopció internacional.

b) Instar el Govern de l’Estat a establir un acord d’as·
sociació amb el Govern de Catalunya perquè, com·
plint el mandat de la Unió Europea i respectant el re·
partiment competencial, es gestionin des de Catalunya 
els recursos previstos pel Fons europeu d’asil, migra·
cions i integració, aprovat el 16 d’abril de 2014 i apli·
cable per al període 2014·2020. L’entesa i la coopera·
ció que poden aportar totes les administracions ha de 
permetre de millorar l’eficiència i la utilitat de les po·
lítiques d’integració i reforçar les actuacions del Go·
vern i, d’una manera molt especial, dels ens locals, els 
agents socials i les associacions.

c) Fer servir totes les eines jurídiques i polítiques per a 
evitar les invasions de competències que duu a terme 
el Govern de l’Estat, amb la Llei de l’Estat 20/2013, 
del 9 de desembre, de garantia de la unitat de mer·
cat com un atemptat notori al pacte constitucional i al 
repartiment de competències en virtut de l’estructura 
territorial de l’Estat.

d) Afrontar, amb tots els mitjans disponibles, les ac·
tuacions amb finalitat recentralitzadora de l’Estat i, en 
particular, la voluntat d’afeblir l’autogovern de Cata·
lunya i l’autonomia local sota el pretext de l’eficiència 
administrativa, l’estalvi econòmic, l’eliminació de du·
plicitats i la garantia de la unitat de mercat.

e) Exigir al Govern de l’Estat, en les matèries en 
què les competències són de la Generalitat, el com·
pliment de l’article 114 de l’Estatut d’autonomia en ma·
tèria de territorialització de subvencions, per la qual 
cosa l’Estat no se’n pot reservar la regulació exhaus·
tiva ni la gestió, inclosa la tramitació i la concessió, 
sinó que hauria de transferir·ne i distribuir·ne ter·
ritorialment la dotació pressupostària sobre la base 
de criteris objectius de repartiment acordats prèvia·
ment.

f) Reclamar al Govern de l’Estat que replantegi l’actu·
al repartiment de les freqüències de la televisió digi·
tal terrestre que ha definit com a conseqüència del di·
vidend digital amb l’objectiu que la Generalitat pugui 
optar a les freqüències radioelèctriques que quedaran 
buides per a reubicar els dos canals múltiplex de Tele·
visió de Catalunya i es garanteixin així les emissions 
dels continguts de la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals.

3. El Parlament de Catalunya denuncia l’incompli·
ment de la Llei de l’Estat 21/2005, del 17 de novembre, 
de restitució a la Generalitat de Catalunya dels docu·
ments confiscats amb motiu de la Guerra Civil custo·
diats a l’Arxiu General de la Guerra Civil Espa nyola i 
de creació del Centre Documental de la Memòria His·
tòrica, que estableix la restitució a la Generalitat de 
tota la documentació requisada pels franquistes a les 
institucions, les entitats i els particulars de Catalunya i 
exigeix el retorn immediat de tots els documents i al·
tres efectes acordats per la Comissió Mixta Govern de 
l’Estat · Generalitat fins al gener del 2013, que han es·
tat degudament digitalitzats amb aquesta finalitat, així 
com el retorn de tots els documents espoliats dels ar·
xius de quaranta·tres ajuntaments catalans, de la ma·
çoneria, dels fons de Justícia i de la Comissaria d’Or·
dre Públic del Govern de la Generalitat.

Palau del Parlament, 17 de setembre de 2014

El secretari tercer La presidenta
Josep Rull i Andreu Núria de Gispert i Català
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