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1.

TRAMITACIONS CLOSES AMB TEXT APROVAT
O CLOSES EN LA FORMULACIÓ

1.10.

RESOLUCIONS

Resolució 523/IX del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de la reactivació econòmica i sobre la incidència de l’actuació del
Govern en la qualitat dels serveis públics
Tram. 255-00004/09

Adopció
Ple del Parlament
Sessió núm. 30, 12.04.2012, DSPC-P 50

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el dia 12 d’abril
de 2012, ha debatut les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al debat sobre
l’impuls de la reactivació econòmica i sobre la incidència
de l’actuació del Govern en la qualitat dels serveis públics, tingut els dies 11 i 12 d’abril de 2012.
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fa als 219 milions d’euros que s’havien d’haver consignat
en aquests pressupostos com a compensació per la manca
d’inversió del 2009, en compliment de la metodologia de
càlcul de la dita disposició.
b) Establir el calendari de pagament, entre el 2012 i el
2013, dels 759 milions d’euros pendents de cobrar per la
compensació que estableix la disposició addicional tercera de l’Estatut corresponents al 2008.
c) Garantir el pagament durant l’exercici del 2012 dels
fons de convergència del 2012 (Fons de competitivitat i
Fons de cooperació) lligats al model de finançament de
les comunitats autònomes de règim comú, tal com es va
fer el 2009 i el 2010, i liquidar el corresponent al 2011.
d) Posar en marxa de manera urgent els grups de treball
constituïts pel Consell de Política Fiscal i Financera per
a establir i compensar els efectes de la deslleialtat institucional entre l’Administració de l’Estat i l’autonòmica.
e) Acordar i posar en marxa de manera urgent els instruments financers coneguts com a «hispabons», que han de
permetre a les comunitats autònomes de finançar llur endeutament per mitjà dels mercats internacionals en condicions comparables a les del Govern de l’Estat.

I. Autogovern

f) Establir uns objectius d’estabilitat pressupostària amb
les comunitats autònomes compatibles amb el volum de
llur despesa respecte al total de la despesa pública espanyola i coherents amb les característiques de les competències que financen, i evitar d’indexar aquest objectiu al
volum d’un desviament respecte als compromisos d’estabilitat que no tenien en compte aquest criteri proporcional.

I.1. Compliment de l’Estatut

I.2. Nou model de finançament

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a oposar-se
a qualsevol intent del Govern de l’Estat de recentralitzar
competències de la Generalitat de Catalunya cap a l’Estat
i a utilitzar tots els mecanismes legals per defensar l’autogovern de Catalunya, inclòs el recurs al Tribunal Constitucional.

1. El Parlament de Catalunya manifesta que, a les dificultats econòmiques derivades de la crisi que afecta tot
Europa, cal afegir-hi l’espoliació fiscal que pateix Catalunya any rere any i que el 2009 va assolir la xifra de
16.409 milions d’euros, que representen el 8,4% del producte interior brut de Catalunya, uns recursos que els catalans paguen a l’Estat i que no tornen cap a Catalunya
en forma de despesa o inversió pública. Aquest dèficit fiscal és d’una gravetat i d’una injustícia que no es poden
comparar amb el que succeeix en cap altre estat d’Europa
que tingui algun nivell de descentralització administrativa. És una espoliació econòmica constant que té aquesta
magnitud des que es mesura i que està asfixiant les estructures sobre les quals se sustenten els serveis públics
de Catalunya. Si Catalunya disposés d’aquests recursos,
podria ésser un dels països amb un estat de benestar més
sòlid i solvent d’Europa.

Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 134 del
Reglament del Parlament, ha adoptat la següent

Resolució

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a detallar i
fer públics tots els incompliments i deutes del Govern de
l’Estat amb Catalunya en matèria d’inversions i transferències de recursos econòmics.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exigir la
inclusió en els pressupostos generals de l’Estat de l’any
2012 de tots els deutes pendents de l’Estat amb Catalunya
per qualsevol concepte.
4. El Parlament de Catalunya, amb relació al compliment
de l’Estatut i el millorament dels recursos i instruments
de les comunitats autònomes, insta el Govern de la Generalitat a negociar amb el Govern de l’Estat les següents
mesures per a fer efectives les competències de les comunitats autònomes i garantir llur autonomia financera i el
compliment dels compromisos d’austeritat amb Europa:
a) Assegurar que els pressupostos generals de l’Estat per
al 2012 compleixen el que estableix l’Estatut d’autonomia
de Catalunya, tant pel que fa a la consignació pressupostària de la diferència entre el que preveuen els pressupostos i el 18,66% de la inversió que pertoca per a complir
la disposició addicional tercera de l’Estatut, com pel que
1.10.

2. El Parlament de Catalunya constata que el principal
fre per a la recuperació econòmica de Catalunya i el principal motiu de les retallades que pateixen els catalans
és l’espoliació fiscal de 16.000 a 20.000 milions d’euros
d’impostos que els catalans paguen a Espanya i no tornen a Catalunya. Amb aquests recursos es podrien incrementar els ingressos no financers de la Generalitat en
un 70%.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a informar
els ciutadans i l’opinió pública que el principal fre per a
la recuperació econòmica de Catalunya i el principal mo-
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tiu de les retallades que pateixen els catalans és l’espoliació fiscal de 16.000 a 20.000 milions d’euros que pateix
Catalunya.
4. El Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat a reunir-se immediatament amb els líders polítics de Catalunya per a assolir el màxim de suports a la
proposta per a un nou sistema de finançament basat en el
concert econòmic.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar dins l’any 2012 les converses i els treballs
amb el Govern de l’Estat sobre el model de finançament,
i en aquest sentit acorda d’incloure en l’ordre de dia d’una
sessió plenària de l’actual període de sessions el debat
de les conclusions de la Comissió d’Estudi per a un Nou
Model de Finançament, per tal de propiciar urgentment
el punt de partida de les negociacions bilaterals amb el
Govern de l’Estat pel nou pacte fiscal.
6. El Parlament de Catalunya acorda de fer, dins el quart
període de sessions, un ple monogràfic que fixi l’estructura del nou sistema de finançament basat en el concert
econòmic seguint les conclusions de la comissió d’estudi
creada a aquest efecte:
a) Una relació bilateral entre la Generalitat i l’Estat.
b) L’establiment d’un sistema tributari integral propi per
a Catalunya que determini les disposicions tributàries,
com les normes generals, de gestió i de procediment i les
normes específiques per a cada tribut, les relacions financeres entre Catalunya i l’Estat i els òrgans de supervisió
del concert econòmic
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I.3. Unió Europea
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reclamar
que en la formulació de les polítiques econòmiques, fiscals i financeres de la Unió Europea es tinguin en compte
les necessitats i els requeriments de les comunitats subestatals amb competències legislatives en aquestes matèries, com és el cas de Catalunya, i siguin consultades
prèviament tant de manera directa com per mitjà dels
respectius estats.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer arribar aquests posicionaments al Govern de l’Estat, al Parlament Europeu, a la Comissió Europea, al Comitè de
les Regions i al Comitè Econòmic i Social de la Unió
Europea.
3. El Parlament de Catalunya insta el president de la Generalitat a donar-li compte de les actuacions portades a
terme després de les convocatòries, reunions i entrevistes
mantingudes amb les institucions europees en què participi.

II. Sector públic
II.1. Finances públiques
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a lluitar
contra el frau fiscal presentant abans del 30 de setembre
de cada any, per a debatre’ls i aprovar-los en la comissió
parlamentària competent:

c) L’assumpció efectiva per la Generalitat de les competències en exacció, recaptació, gestió, liquidació, inspecció i revisió de tots els tributs generats a Catalunya i que es
gestionin per mitjà de l’Agència Tributària de Catalunya.

a) Una proposta anual de mesures de lluita contra l’evasió
i el frau fiscal. Aquesta proposta l’ha d’executar l’Agència
Tributària de Catalunya, de manera coherent amb el pla
que eventualment apliqui l’Agència Tributària de l’Estat,
durant l’exercici posterior a la seva presentació.

d) La plena capacitat normativa sobre tots els tributs generats a Catalunya dins el marc d’harmonització fiscal
comunitària.

b) El balanç d’actuació quantificat de les mesures de lluita contra l’evasió i el frau fiscal executades per l’Agència
Tributària de Catalunya durant l’exercici anterior.

e) L’establiment de la quota que s’ha de lliurar a l’Estat
com a part alíquota del cost de les competències o els
serveis comuns que exerceix l’Estat i que li són propis,
i en concepte de cooperació interterritorial, revisable
quinquennalment i que s’ha d’acordar en el marc de la
Comissió Bilateral Generalitat - Estat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar els mecanismes necessaris per a garantir la màxima
transparència en la gestió pressupostària, que incloguin
la tramesa mensual d’informació sobre l’evolució d’ingressos i despeses al Parlament, i també les compareixences amb periodicitat semestral dels alts càrrecs del
Departament d’Economia i Coneixement.

f) L’establiment a Catalunya d’un model basat en el concert econòmic s’ha d’articular normativament per mitjà d’una reforma de la LOFCA en la qual es proclami
l’excepció del règim de finançament comú i, en segon
lloc, d’una llei que reguli els trets i les característiques
d’aquest model.
g) L’impuls d’accions informatives adreçades als ciutadans i als agents econòmics i socials sobre la proposta
aprovada pel Parlament d’un nou model de relació econòmica de Catalunya amb l’Estat.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport legal i polític a un procés de ratificació ciutadana de
la proposta de pacte fiscal basat en el concert econòmic
que Catalunya plantegi a l’Estat.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar, abans del proper 10 d’octubre d’enguany, el projecte
de llei de pressupostos de la Generalitat per al 2013, en
compliment del que disposa l’article 32 del Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a negociar
en el present exercici el traspàs a les comunitats autònomes de l’assignació tributària del 0,7% de l’IRPF destinat
a altres finalitats d’interès social pel que fa a la convocatòria, la gestió i la recaptació d’aquests fons.

II.2. Adequació dels pressupostos per al 2012
El Parlament de Catalunya, davant la nova previsió d’ingressos que contenen els pressupostos generals de l’Estat

1.10.
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per al 2012, i les repercussions directes que tindrà sobre
els pressupostos de la Generalitat, insta el Govern a:
a) Elaborar i aprovar per mitjà d’un acord de govern un
programa d’adequació dels pressupostos de la Generalitat per al 2012 als nous escenaris macroeconòmics coneguts i a les noves previsions d’ingressos que derivin
dels pressupostos generals de l’Estat que s’aprovin per
a l’exercici del 2012. Aquest programa d’adequació dels
pressupostos de la Generalitat ha de contenir com a mínim la previsió d’ingressos no financers, desglossada per
capítols i articles; les despeses no financeres a càrrec
de recursos generals, en termes del Sistema Europeu de
Comptes (SEC); el resultat no financer pressupostari de
la Generalitat; la previsió d’ajustos al SEC; el resultat no
financer en termes del SEC; el percentatge de dèficit sobre el PIB; la reducció del dèficit previst respecte a l’any
anterior, adaptats al nou límit de la despesa no financera,
i la distribució no lineal de la despesa no financera a càrrec de recursos generals, en termes del SEC, per seccions
i departaments, adaptada al nou límit de la despesa no
financera pressupostada a càrrec de recursos generals, en
termes del SEC.
b) Trametre-li l’esmentat Programa d’adequació dels
pressupostos, en els termes del que disposa l’article 148
del Reglament del Parlament, i, per tal de tenir el màxim
suport de totes les forces parlamentàries i la legitimitat
davant la ciutadania, sol·licitar que el Parlament es pronunciï en sessió plenària dins l’actual període de sessions.

II.3. Finançament local
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a accelerar
l’elaboració dels avantprojectes de llei de governs locals
i de finances locals, en tant que instruments imprescindibles per a afrontar la difícil situació dels ajuntaments catalans, que haurien d’ésser presentats al Parlament el mes
de setembre del 2012, com a màxim.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a liderar
una nova llei de finançament local que asseguri als ajuntaments suficiència econòmica per a la necessària independència econòmica dels municipis.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir
la Moció 67/IX, del 16 de febrer de 2012, que insta el Govern a fixar un calendari per al pagament del deute als
ajuntaments que inclogui el conjunt dels departaments de
la Generalitat i llurs organismes dependents i vinculats
i que estableixi com a data màxima per al pagament del
deute el 30 de juny de 2012.

Núm. 299

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pagar, de
manera urgent, el deute que la Generalitat de Catalunya
acumula amb les entitats socials, i concertar amb les entitats financeres una línia de finançament de crèdits preferent per a les entitats del tercer sector social, tot avançant cap a un model de concertació dels serveis d’atenció
a les persones amb les entitats del tercer sector social.

II.5. racionalització de l’Administració
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar
una reforma de la funció pública catalana orientada a millorar els serveis oferts per les administracions públiques
als ciutadans, fomentant bones pràctiques i mecanismes
de participació dels treballadors en la presa de decisions
de les administracions.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a suprimir
o fusionar entitats autònomes administratives i empreses públiques, i adoptar mesures de reducció i racionalització de la dimensió de l’Administració i de supressió
i fusió d’empreses, ens i organismes dependents, i també
mesures de reorganització i simplificació de processos.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar
impulsant el procés de racionalització, reducció i simplificació del nombre d’entitats que componen el seu sector
públic, en especial el no administratiu, amb l’objectiu de
comptar amb un sector públic sostenible, eficaç i eficient,
que no comporti un llast per al dèficit públic i per a la
qualitat dels serveis públics.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar
totes les mesures necessàries per a potenciar l’administració electrònica, fomentant la utilització dels certificats
digitals per a empreses i ciutadans i millorant la connexió entre les administracions.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure, fent efectiva la finestreta única, la simplificació de tràmits i l’eliminació de traves i barreres administratives i
de despeses burocràtiques per a l’inici d’activitats econòmiques.

III. Estat de benestar
III.1. Igualtat d’oportunitats

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir la
màxima transparència en l’adjudicació de contractes per
part de l’Administració de la Generalitat, a incrementar
els concursos oberts i a fomentar-hi la lliure concurrència.

1. El Parlament de Catalunya manifesta que les polítiques per a la igualtat d’oportunitats i el benestar són una
part indestriable del conjunt d’accions que cal emprendre
per a la reactivació econòmica i la sortida de la crisi. El
model de societat que el Parlament defensa per a Catalunya té les persones al centre de les seves prioritats i
entén el benestar i la igualtat com a premisses bàsiques
de llur llibertat. Per tant, el benestar i la igualtat són objectius irrenunciables i, alhora, un factor de desenvolupament col·lectiu en una societat que vol ésser i serà del
coneixement.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir
identificats tots els pagaments pendents de la Generalitat
a proveïdors i incloure’ls, abans del 15 d’abril d’enguany,
en el programa de pagament a proveïdors promogut pel
Govern de l’Estat.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar
les mesures adequades per a reduir l’impacte que sobre
els ciutadans poden tenir les polítiques de contenció i reducció de la despesa pública, especialment pel que fa als
àmbits de la sanitat, l’educació i el benestar social.

II.4. Contractació pública i deute
de la Generalitat

1.10.
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III.2. Pacte contra la pobresa i per la inclusió
social
1. El Parlament de Catalunya constata que la situació de
pobresa que afecta un de cada quatre ciutadans i la previsió de l’agreujament d’aquesta situació fan que la lluita
contra l’exclusió social adquireixi una centralitat absoluta en l’agenda política i social. Davant d’aquesta situació,
no només calen accions reactives i compartimentades, sinó que esdevé prioritari assolir de manera urgent un pacte contra la pobresa i per la inclusió social.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir
els compromisos adquirits amb les entitats socials i les
entitats municipalistes en el Document de propostes per a
la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social.

III.3. Renda mínima d’inserció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar,
abans de finalitzar l’any 2012, un projecte de llei que
contingui una revisió global de la renda mínima d’inserció (RMI) per a adaptar-la a la realitat actual i retornar-li
el caràcter social de renda d’inserció social, tot potenciant-ne no només el vessant econòmic, sinó també el vessant formatiu i de pla d’inserció, de manera que sigui més
equitativa, justa i sostenible.

III.4. Polítiques d’integració
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reclamar al Govern de l’Estat el restabliment del Fons
de suport a l’acollida, la integració i el reforç educatiu
dels immigrants amb una dotació equivalent a la del 2010
i la renovació dels plans Pilot per a poder-los estendre a
totes les poblacions amb més d’un 10% d’immigrats.
b) Executar un pla integral per a fer arribar el coneixement de la llengua catalana a tots els adults d’origen immigrant en un termini de cinc anys.

III.5. Serveis socials
El Parlament de Catalunya, en matèria de serveis socials,
insta el Govern a:
a) Garantir el compliment de la Llei 12/2007, de serveis
socials, a partir del treball conjunt dels diversos nivells
institucionals i, amb aquesta finalitat, garantir els recursos suficients en els serveis socials bàsics.
b) Obrir un debat sobre la revisió de la Cartera de serveis
socials i la seva adaptació a les noves realitats socials. El
procés de revisió i adaptació s’ha de basar en la transparència i el consens amb tots els agents implicats, en tots
els àmbits d’assessorament, participació i codecisió.
c) Agilitar els processos de la Llei de l’Estat 39/2006,
de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, per a reduir terminis,
evitar l’increment de les llistes d’espera i garantir els
drets de les persones en situació de dependència.
d) Millorar la informació i l’acompanyament als sol·
licitants de prestacions i a llurs famílies i als professionals que hi intervenen, tant sobre el procés de tramitació
i resolució com sobre les revisions que s’escaiguin dels
serveis i les prestacions.
1.10.
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III.6. Dret a l’habitatge
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a formular,
en el termini màxim de tres mesos, en el marc del pacte
nacional de l’habitatge i amb la participació i el consens
de totes les entitats que en formen part:
a) El Pla territorial sectorial de l’habitatge, actualitzat i
ajustat a les noves situacions derivades de la crisi i de la
nova legislació urbanística i d’habitatge, amb criteris d’afavoriment de la cohesió social i del reequilibri territorial.
b) L’actualització de les mesures del pacte nacional de
l’habitatge, amb l’establiment de prioritats i actuacions
per afrontar les emergències socials en matèria d’habitatge, amb la concreció pressupostària de les diverses mesures.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
una estratègia d’actuació per afrontar els desnonaments i
llançaments de persones i famílies de llur habitatge habitual per causes d’insolvència en el pagament de lloguers
i d’hipoteques, en col·laboració amb el Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya i amb els ajuntaments de Catalunya, que garanteixi el dret fonamental a l’habitatge de
les persones afectades i eviti situacions de violència i de
desemparament, a l’efecte del qual estableixi un protocol
d’actuació preventiva, d’assessorament i d’orientació a les
persones afectades i de mediació amb les entitats creditores, amb la necessària coordinació entre els jutjats, els
serveis socials i d’habitatge de la Generalitat i dels ajuntaments, els serveis d’orientació jurídica i assistència jurídica gratuïta dels col·legis d’advocats i les xarxes d’entitats socials i veïnals de suport.

IV. Igualtat de gènere
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar
i presentar al Parlament, dins l’any 2012, el projecte de
llei d’igualtat entre homes i dones, consensuat amb les
entitats de dones, els sindicats i els grups parlamentaris.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a intensificar la lluita contra la violència masclista, liderada per
l’Institut Català de les Dones, a partir de campanyes de
sensibilització que donin continuïtat a les campanyes ja
iniciades, i a donar suport a les entitats que estan duent a
terme tasques de sensibilització, prevenció i assistència a
les dones que pateixen violència masclista.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar
mesures per difondre i incentivar la cotitularitat o la titularitat compartida de les explotacions agràries perquè
es pugui incrementar la presència femenina en les organitzacions agràries, les cooperatives i les associacions de
productors, per al reconeixement dels drets de les dones
com a treballadores, per al foment de la igualtat de gènere i per a la visibilitat i l’apoderament de les dones, necessaris per a superar inèrcies en aquest àmbit.

V. Economia, coneixement i teixit empresarial
V.1. Model productiu
1. El Parlament de Catalunya manifesta el seu convenciment que, malgrat totes les dificultats, Catalunya con-
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tinua tenint prou empenta i creativitat per a sortir de la
crisi apostant per l’economia productiva i l’emprenedoria
social i econòmica. Té un sector exterior que ha minorat notablement els efectes de la crisi, amb 41.000 empreses exportadores, un 21% més que fa cinc anys; un
sector educatiu capaç de donar resposta a les necessitats
educatives; una recerca que la situa en la quarta posició
mundial en producció de recerca per càpita; una història
plena d’exemples de concertació i col·laboració dels sectors públic i privat per a establir projectes col·lectius amb
partenariats de país, i un teixit productiu ric en coneixement tècnic i comercial amb moltes possibilitats de futur. Catalunya ha estat innovadora i ho pot tornar a ésser.
La Catalunya industrial, amb una accepció actualitzada
d’aquest terme, pot ressorgir de nou. Per aquests motius,
el Parlament de Catalunya manifesta la seva aposta estratègica pel caràcter industrial de l’economia catalana com
a millor eina perquè Catalunya torni a ésser capdavantera
i per a sortir de la crisi i crear llocs de treball.
2. El Parlament de Catalunya manifesta que la millor Catalunya, des del punt de vista econòmic, ha estat la Catalunya industrial i que ho pot tornar a ésser, i manifesta
que cal prioritzar els esforços en els instruments de suport a l’economia productiva, ampliant els recursos dedicats a la política de clústers per a generar llocs de treball
estables i de qualitat, donant suport al teixit empresarial
de Catalunya i incrementant la captació d’inversions industrials exteriors. Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Impulsar les modificacions legislatives necessàries per
a afavorir l’activitat industrial i productiva amb el consens dels actors socioeconòmics.
b) Reforçar, per mitjà de l’Agència de Suport a l’Empresa
Catalana, els programes d’assessorament i millorament
de l’estratègia com a instrument per a accedir a les polítiques d’innovació i internacionalització.
c) Aplicar de manera urgent polítiques conjuntes d’R+D+I
per mitjà de la coordinació entre l’Agència de Suport a
l’Empresa Catalana 1i la Fundació Institució Catalana de
Suport a la Recerca, els centres Cerca i la xarxa Tecnio
com a dinamitzadors dels centres de recerca i tecnològics.
d) Tornar a impulsar una política de clústers, recollint les
recomanacions de la Unió Europea, perquè siguin més
grans, fomentin la internacionalització de les petites i
mitjanes empreses, cerquin l’excel·lència en la gestió, estimulin la innovació i l’especialització, tinguin un caràcter
intersectorial o basat en l’estratègia empresarial o el mercat final, i considerin l’aparició d’indústries emergents,
per a optar a les inversions dels fons estructurals europeus del període 2014-2020.
e) Reforçar, davant les dificultats de finançament dels
sectors productius, la funció de suport de l’Institut Català
de Finances al finançament del sector industrial i del sector agroalimentari.
f) Fer un seguiment individualitzat de les empreses que
presentin un expedient de regulació d’ocupació per a cercar alternatives que en permetin la viabilitat i minorin la
pèrdua de llocs de treball.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar
la dinamització dels clústers de Catalunya conjuntament
amb les empreses i els agents del territori.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
una política industrial que prioritzi l’estalvi i l’eficiència
energètiques i que redueixi els costos dels principals subministraments per a la indústria, com l’electricitat, el gas
i l’aigua.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar
una política energètica que disminueixi la dependència
de l’exterior i els costos de producció, que són un 27%
més alts que la mitjana europea, la qual cosa minva clarament la competitivitat de Catalunya.

V.2. Economia verda
El Parlament de Catalunya manifesta la seva aposta per
la creació de llocs de treball i l’activitat en l’economia
verda, que és un sector amb efectes beneficiosos molt
clars, tant en el teixit productiu com en el medi. Les crisis són moments de canvi i cal aprofitar-ne les oportunitats per a posar en valor decisions estratègiques pensades
per a la sostenibilitat a llarg termini. D’acord amb les recomanacions del Programa de les Nacions Unides per al
medi ambient i els resultats de l’estudi «Pimes, eficiència
energètica i mercats verds», de la Unió Europea, s’ha de
promoure la creació de llocs de treball per mitjà de la
protecció del medi, la sostenibilitat, les energies renovables i la gestió sostenible dels residus.
Per tot això, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Assumir les directrius del Programa de les Nacions
Unides per al medi ambient per a afavorir la creació de
llocs de treball vinculats a l’economia verda.
b) Assumir com a pròpies les directrius de l’estratègia
proposada per la Comissió Europea amb el nom de «La
innovació al servei del creixement sostenible: una bioeconomia per a Europa» i presentar al Parlament l’adaptació d’aquesta estratègia a la realitat i les necessitats de
Catalunya.
c) Introduir en tots els concursos públics de la Generalitat
el concepte de compres públiques sostenibles, per tal que
en els plecs de clàusules s’incentivin i es potenciïn els
productes i serveis més respectuosos amb el medi i que
afavoreixin la utilització d’energies renovables.
d) Estudiar la possibilitat d’establir uns incentius fiscals
més grans per a les empreses que adoptin criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat en el procés de producció.
e) Estudiar, conjuntament amb les associacions d’ens locals, la introducció de bonificacions en impostos municipals que facilitin la creació d’empreses d’economia verda.
f) Presentar al Parlament un estudi sobre la inclusió en
els pressupostos del 2013 d’un impost sobre la producció
d’energia nuclear.
g) Presentar al Parlament un estudi sobre les externalitats
negatives del transport privat i les possibilitats d’internalitzar-les com a font de finançament dels sistemes de
transport públic.
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V.3. Internacionalització de l’economia
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar
la relocalització d’empreses manufactureres, que són de
gran importància econòmica per motius de proximitat i
que, a causa dels canvis en el model productiu, han hagut
de patir moltes deslocalitzacions.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport decididament a les empreses exportadores per a afavorir-ne el desenvolupament i l’expansió en un món econòmic obert i global.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en
marxa, dins d’aquest any 2012, tots els objectius i les actuacions que conté el Pla de reestructuració de les oficines d’acció exterior de la Generalitat com a instruments
d’ajuda i suport a la internacionalització de l’economia i
les empreses catalanes.

V.4. Emprenedoria, treballadors autònoms
i microempreses
1. El Parlament de Catalunya, per a crear llocs de treball
per mitjà de l’emprenedoria, coneixedor que les principals dificultats que afecten el treball autònom deriven del
marc legislatiu estatal, insta el Govern de la Generalitat a
exigir al Govern de l’Estat:
a) Modificar l’Estatut del treball autònom per a facilitar
la separació del patrimoni familiar del patrimoni que resta dins l’àmbit de l’activitat de l’empresa, i definir un mínim inembargable dels treballadors autònoms.
b) Reconèixer el dret dels treballadors autònoms, davant
del cessament de llur activitat professional, a l’accés a les
contribucions no contributives i als altres ajuts en les mateixes condicions que els treballadors assalariats.
c) Modificar la Llei concursal per a garantir que els crèdits pendents de cobrament per part dels autònoms dependents tinguin la mateixa consideració i prioritat que
els deutes salarials.
d) Modificar les normes pertinents per a ampliar el termini de cobrament de les prestacions per desocupació
a un mínim de cinc anys, a fi que els treballadors assalariats amb dret a prestació per desocupació que, sense
haver-la exhaurida, s’hagin establert com a autònoms i
cessin posteriorment en llur activitat com a tals puguin
cobrar les prestacions suspeses i no exhaurides.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar,
durant el primer semestre del 2012, el projecte de llei de
suport a l’emprenedoria, els treballadors autònoms i les
microempreses, com a base del teixit econòmic de Catalunya, que contingui l’estatut bàsic dels emprenedors.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar,
en el termini de tres mesos, polítiques de suport als emprenedors, els treballadors autònoms i les petites i mitjanes empreses, amb l’objectiu de reactivar l’activitat econòmica i productiva i generar ocupació.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a posar en
funcionament noves línies de suport tècnic i d’ajut econòmic, per mitjà de l’Institut Català de Finances o de la mateixa Generalitat, als emprenedors que posin en marxa
llur propi projecte empresarial d’autoocupació.
1.10.
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VI. Ocupació
VI.1. Polítiques actives d’ocupació
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reformar,
dins el primer semestre del 2012, el Servei d’Ocupació
de Catalunya per fer efectiva a Catalunya l’aplicació del
Reial decret 1796/2010, del 30 de desembre, pel qual es
regulen les agències de col·locació, amb la participació
d’agents públics i privats en la intermediació i la incorporació d’entitats públiques i privades per tal que participin
en la intermediació laboral i en l’orientació, la formació,
el reclutament, la protecció i la recol·locació dels treballadors desocupats.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a avaluar
la possibilitat d’agrupar les convocatòries de les diverses
polítiques actives d’ocupació destinades a entitats públiques i a entitats privades per a fomentar la concurrència
competitiva entre elles.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a facilitar el
sistema d’acreditació de competències dels treballadors
amb experiència laboral i sense qualificació.

VI.2. Polítiques de formació ocupacional
1. El Parlament de Catalunya, per a millorar l’ocupabilitat dels catalans, insta el Govern a:
a) Culminar el 2012 el procés d’integració dels subsistemes de formació professional, abordant la formació professional des d’una perspectiva global com un sistema integrat on conviuen els tres subsistemes que asseguri unes
ofertes suficients de formació professional i l’eficàcia i
eficiència dels recursos públics que s’hi dediquen.
b) Consolidar serveis d’orientació entesos dins un procés de formació al llarg de tota la vida laboral, integrant
l’orientació en el mateix sistema formatiu i creant la figura del tutor orientador en el marc d’acreditacions de
competències.
c) Agilitar el desplegament del model de certificacions
per a definir amb transparència la correspondència i ferlo una realitat tangible per als treballadors que millori
llur reconeixement per mitjà de la certificació i, per tant,
llur ocupabilitat.
d) Potenciar un model de formació ocupacional i contínua basat en contractes programa i convenis pluriennals,
i no pas en convocatòries anuals.
e) Reclamar al Govern de l’Estat la territorialització com
pleta dels recursos destinats a formació contínua i el repartiment entre les comunitats autònomes dels recursos
no executats pel mateix Govern de l’Estat en matèria de
formació contínua.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a orientar
la formació dels treballadors desocupats a l’adaptació
als profunds canvis dels sectors productius i a pal·liar les
mancances de formació en competències bàsiques dels
principals grups de desocupats.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar
programes que combinin estratègies polítiques educatives i laborals que redueixin el nombre de joves desocupats i sense formació.
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4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar
la col·laboració dels centres d’innovació i formació ocupacional (CIFO) amb les entitats privades de formació i
les empreses.

VII. Universitats i innovació
VII.1. Recerca i desenvolupament
1. El Parlament de Catalunya manifesta que la política
d’universitats i recerca és estratègica per a aconseguir un
canvi de model productiu i garantir la mobilitat social i la
igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, el Parlament de
Catalunya insta el Govern a:
a) Aprofundir en el desenvolupament del model propi català de recerca i innovació, plasmat en el Pacte nacional
per a la recerca i la innovació.
b) Fomentar una política universitària basada en la qualitat acadèmica, l’accés universal, la cooperació amb la
societat i el retiment de comptes.
c) Dotar els centres de recerca amb el finançament i les
eines necessàries per a acomplir llurs activitats i perquè
es continuïn situant com a centres de referència internacional.
d) Impulsar la col·laboració amb els sectors productius
afavorint la transferència de la recerca i recuperar figures
com l’acolliment de doctorands en empreses.
e) Continuar desenvolupant l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior.
2. El Parlament de Catalunya, per a crear llocs de treball
per mitjà del desenvolupament de les tecnologies de la
informació i la comunicació, insta el Govern a:
a) Impulsar els projectes de desplegament de la fibra òptica arreu de Catalunya, tant per mitjà del concurs de connectivitat dels edificis públics com per mitjà d’altres iniciatives, com Xarxa Oberta o les anelles sectorials, per
a afavorir les condicions de competitivitat en el mercat
minorista i promoure l’arribada de serveis avançats arreu
de Catalunya a uns preus assequibles i en competència.
b) Desenvolupar polítiques de compra pública en l’àmbit
de les tecnologies de la informació i la comunicació que,
respectant les màximes condicions d’imparcialitat, permetin el desenvolupament d’un sector tecnològic innovador i d’alt valor fonamentat en la petita i mitjana empresa
tecnològica.
c) Informar el Parlament amb transparència del procés
de diàlegs competitius obert per a proveir el Govern de
serveis de tecnologies de la informació i la comunicació.
d) Potenciar i desplegar la fundació Centre de Seguretat
de la Informació de Catalunya (Cesicat) com a element
clau per a incorporar a la societat de la informació els
ciutadans, les empreses i les administracions públiques, i
generar coneixement especialitzat, coneixement industrial i competència en entorns legals i competencials nous.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar
la política d’R+D+I destinada a millorar la capacitat de
competir de les empreses amb productes d’alt valor afegit que cerquin nínxols d’especialització en els mercats.
1.10.
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4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a augmentar la capacitat i velocitat de les connexions de banda ampla i a generalitzar Internet mòbil per a fomentar el teletreball, l’Administració electrònica i el comerç electrònic.
5. El Parlament de Catalunya manifesta la seva aposta
estratègica pel sector de les ciències de la vida, la salut i
les biotecnologies com a motors per a crear llocs de treball de qualitat i amb futur. Catalunya és capdavantera
en recerca, té universitats i escoles de negocis de prestigi
internacional i un teixit industrial i de serveis en l’àmbit
de la salut dels més dinàmics del sud d’Europa. Per tal
de reforçar les capacitats de Catalunya al capdavant de la
innovació europea en salut i ciències de la vida, el Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Consolidar el clúster de la salut per a fomentar les relacions i sinergies entre els agents presents al territori,
propiciar el treball en xarxa amb altres clústers i agents,
tant en l’àmbit europeu com internacional, aprofitant el
potencial de la recerca hospitalària i el potencial de desenvolupament empresarial tecnològic en el seu entorn.
b) Impulsar iniciatives en els àmbits de la formació, la
transferència tecnològica i la valorització de la recerca,
identificant projectes que promouen la col·laboració entre
agents públics i privats i identificant socis potencials en
l’àmbit de la salut.
c) Identificar, conjuntament amb el sector, les necessitats
i febleses de les companyies catalanes per a pactar-hi un
pla estratègic del sector de les ciències de la vida i la salut, a fi de definir polítiques, programes i iniciatives que
els permetin reeixir en el mercat global.
d) Donar suport a la internacionalització del sector, propiciant la presència de les empreses catalanes en les fires
i els congressos internacionals més importants del sector,
organitzant delegacions i missions tècniques als mercats
més estratègics i aconseguint que Catalunya aculli grans
esdeveniments de referència mundial.
e) Reforçar la formació dels recursos humans del sector
i la captació de talent, prestant una atenció especial als
perfils i les capacitats transversals entre la recerca científica i la gestió empresarial.
f) Fomentar el reconeixement social i la divulgació de la
biotecnologia, en tots els nivells educatius i en els mitjans
de comunicació socials.
g) Reforçar el suport a la candidatura per a liderar una
futura comunitat de coneixement i innovació en salut i ciències de la vida de l’Institut Europeu d’Innovació i Tecnologia.

VII.2. Sistema universitari
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar
mesures per a dotar el sistema universitari d’un marc
adequat i estable de finançament perquè en cap cas les
mesures no impliquin l’asfíxia econòmica de les universitats i, per tant, no es malmeti un sistema universitari
que ha donat uns bons resultats i ha costat molts esforços
construir-lo.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exercir la
responsabilitat que li pertoca adoptant mesures que garanteixin el futur del sistema universitari públic de Cata-
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lunya i elaborar, conjuntament amb les universitats públiques, un pla d’actuació que garanteixi l’abast i la qualitat
del sistema, tot respectant els drets dels membres de la
comunitat universitària.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a respectar
i aprofundir l’autonomia universitària en totes les mesures relacionades amb les universitats i el personal de les
universitats i vetllar perquè aquestes mesures no comportin una pèrdua de pes del sistema universitari de Catalunya en el del conjunt de l’Estat.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar
mesures per a garantir un sistema de beques i ajuts que
permetin l’accés al sistema universitari públic sense cap
altra limitació que les capacitats acadèmiques de l’estudiant, i impulsar el traspàs definitiu de les beques i els
ajuts a l’estudi.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incentivar
mesures de col·laboració intrauniversitàries i interuniversitàries que permetin optimitzar els serveis i els recursos
de les universitats públiques.

VII.3. Col·laboració entre universitats
i empreses
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a afavorir la col·laboració entre universitats i empreses, amb la
qual cosa s’aconseguirà la transferència de coneixement
necessària perquè augmenti la competitivitat de les empreses.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a orientar
i donar suport a l’activitat emprenedora dels estudiants
universitaris per mitjà de l’impuls de plans en aquest sentit, amb la col·laboració de les universitats catalanes.

VIII. Ensenyament
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
mecanismes que garanteixin la qualitat de l’ensenyament
públic.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
un nou conveni de col·laboració amb els ajuntaments,
destinats als mòduls per alumne i any en els ensenyaments de règim especial de música i dansa i les dotacions
per alumnes de llars d’infants públiques que garanteixi el
manteniment de l’oferta pública, el repartiment equitatiu
del cost de les places entre institucions i la sostenibilitat
del model vigent, tal com estableix la Llei 5/2004, del 9
de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a augmentar les unitats de suport a l’educació especial (USEE) per
garantir una correcta escolarització dels infants amb necessitats educatives especials i un correcte desenvolupament de les activitats en els centres, i crear les unitats necessàries en els centres d’educació secundària obligatòria
(ESO), per garantir el correcte pas dels alumnes amb necessitats especials de l’educació primària a la secundària.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar
durant l’any 2012 els equipaments educatius següents:
l’Escola Sant Martí, l’Institut Viladomat, l’Institut Vallcarca, l’Institut Angeleta Ferrer, l’Institut La Clota, l’Ins1.10.
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titut Sant Martí i l’Escola La Sagrera, de Barcelona; l’Escola Els Pins, d’Olèrdola; l’Institut Bruguers, de Gavà;
l’Institut Baldiri Reixac i l’Institut Ventura Gassol, de
Badalona; l’Escola Doctor Carles Salicrú, de Calella;
l’Institut Pla Marcell i l’Escola Can Manent, de Cardedeu; l’ampliació de l’Escola Doctor Ferran, de Corbera
d’Ebre; l’ampliació de l’escola del barri de Sanfeliu, l’ampliació de l’escola del barri de la Torrassa i l’ampliació
de l’institut del barri de Sanfeliu, de l’Hospitalet de Llobregat; l’Escola Joan Coromines, de Mataró; l’Institut de
Pineda de Mar; l’Escola Sant Jordi, de Sant Julià del Llor
i Bonmatí; l’Institut Joan Brudieu, de la Seu d’Urgell;
l’escola de Sidamon; l’Institut Can Roca, l’Escola Can
Montllor, l’Institut Les Aymerigues i l’Escola Sala i Badrinas, de Terrassa; l’escola de Vilallonga del Camp; l’escola del carrer Riu Sec, de Cerdanyola del Vallès; l’Institut Escola Sant Joan de les Abadesses; l’escola de Riells
i Viabrea; l’Institut Montserrat Miró i Vila, de Montcada i Reixac; el manteniment de l’autonomia i el projecte
pedagògic de l’Escola Isabel Besora i l’Escola Reus 21,
de Reus; l’Escola d’Almenar; la millora dels accessos de
l’Escola Alba, de Corbins; l’Institut Ferran Casablancas,
de Sabadell; l’Institut Lluís de Requesens, de Molins de
Rei; l’institut del barri de Cappont, de Lleida; l’Escola
Flama, de Manresa; l’Escola Oficial d’Idiomes de Tarragona; Institut Roda de Barà; l’Escola El Bosc de la Pabordia, el Centre de Formació d’Adults Girona i l’institut
del sector Palau, de Girona; l’Institut de Lliçà d’Amunt
II; l’Escola L’Univers, del barri de Gràcia, de Barcelona;
l’institut escola del costat de l’Escola Can Periquet, de
Palau-solità i Plegamans; l’Escola Encarnació Fonoll, de
Dosrius; el Centre d’Educació Especial Horitzó, de Pineda de Mar; l’Escola El Calderí, de Caldes de Montbui;
el manteniment de la ubicació i l’autonomia de l’Escola
Olga Xirinacs, de Tarragona; l’Escola Els Quatre Vents,
de Canovelles; l’Escola Pasífae, de Vilanova i la Geltrú;
l’Escola Esparreguera II, i l’Escola Pau Casals, de Rubí.

IX. Política territorial, mobilitat i medi
natural
IX.1. Infraestructures
1. El Parlament de Catalunya manifesta que la política
d’infraestructures estatal no ha seguit criteris de lògica econòmica i de suport a l’economia productiva i, per
aquest motiu, en demana un gir copernicà. D’altra banda, el Parlament de Catalunya denuncia la greu i preocupant deslleialtat institucional practicada aquests darrers
dos anys pels diferents governs de l’Estat respecte a Catalunya, especialment pel que fa a l’incompliment de la
disposició addicional tercera de l’Estatut d’autonomia de
Catalunya, amb una quantitat pendent de cobrament fins
al 2012 que assoleix els 2.849,27 milions d’euros manifestat en l’impagament dels anys anteriors i en el projecte
de pressupostos generals de l’Estat per al 2012.
2. El Parlament de Catalunya es ratifica en el contingut
de la Moció 73/IX i, singularment, considera inajornable reclamar l’inici de les obres d’accés ferroviari al port
de Tarragona i a la nova terminal del port de Barcelona,
individualitzar la gestió de l’aeroport de Barcelona - el
Prat, desdoblar la via entre Vandellòs i Tarragona, connectar amb Europa amb vies d’alta capacitat ferroviària
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i connectar la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el
Prat amb el servei de rodalia, com a mesures especialment importants per a la recuperació econòmica.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear infraestructures de transports i comunicacions que facilitin
un trasllat més econòmic i competitiu de les mercaderies, la qual cosa implica construir infraestructures ferroviàries amb ample de via europeu, impulsar el corredor
mediterrani i completar el mapa de centres integrats de
mercaderies per a fer de Catalunya el centre logístic del
sud d’Europa i de la Mediterrània.

IX.2. Transport públic
El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar
les inversions en transport públic, i en concret en les actuacions ferroviàries més factibles, més efectives i més
necessàries, i a elaborar un projecte de millora de la mobilitat i l’accessibilitat als nuclis urbans i als polígons industrials, amb l’adopció de les mesures necessàries perquè el ferrocarril esdevingui un sector estratègic.

IX.3. Prevenció i extinció d’incendis forestals
El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les
mesures necessàries per a aplicar les conclusions de la
Comissió d’Investigació sobre l’Incendi Forestal d’Horta
de Sant Joan.

X. Sector agroalimentari
1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva aposta estratègica pel sector agroalimentari com a font d’ocupació
i competitivitat de l’economia catalana. En aquest sentit, el Parlament insta el Govern a potenciar i desenvolupar al màxim la capacitat de generar ocupació del sector
agroalimentari, tant en l’àrea productiva com en l’àrea
industrial, mitjançant l’aplicació i el compliment estricte
de la Resolució 671/VIII Parlament de Catalunya, adoptada el 14 d’abril de 2010 com a resultat del debat monogràfic sobre el món agrari. Amb aquest objectiu, el
Govern ha de vetllar específicament perquè s’aprofiti la
totalitat dels recursos multiplicadors de la inversió que
facilita el cofinançament estatal i europeu de les accions
incloses en el Pla de desenvolupament rural 2007-2013,
tenint en compte l’actual conjuntura econòmica i les condicions pressupostàries que en deriven.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar
un pla de promoció de les xarxes de consum de proximitat, distribució i venda de productes de «quilòmetre zero» i de les cooperatives de consum, i a desenvolupar un
segell que identifiqui aquests productes, atès que el 42%
de la producció agroalimentària catalana serveix el mercat propi, i a cercar fórmules d’innovació que garanteixin
un preu just per a productors i consumidorsi afavoreixin
la recuperació de la renda agrària.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presentar,
abans que finalitzi el 2012, el decret de venda de proximitat per a afavorir la venda directa, la sostenibilitat local, el consum d’aliments frescos i l’escurçament de les
baules de la cadena agroalimentària.
1.10.
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4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adaptar
la normativa sobre seguretat i higiene alimentària per als
petits obradors i tallers artesanals i per als petits establiments agroalimentaris, a partir de la Llei 14/2003, del 13
de juny, de qualitat agroalimentària, del Decret 20/2007,
del 23 de gener, pel qual es dicten normes específiques
en matèria de seguretat i qualitat agroalimentària per als
petits establiments agroalimentaris en un entorn rural, i
de les guies de bones pràctiques i higiene, per facilitar el
desenvolupament econòmic d’aquest sector, tot garantint
els drets dels consumidors.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar
una posició contrària a les pràctiques i els instruments
financers que especulen amb aliments i a reclamar als
governs estatal i europeu la modificació de la Directiva2004/39/CE, del Parlament Europeu i del Consell, del
21 d’abril, relativa als mercats d’instruments financers,
per tal que quedi prohibida l’especulació financera amb
els aliments.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reforçar la
producció integrada i ecològica i l’ús de llavors i races tradicionals i autòctones millorades per l’experiència pràctica de les diverses generacions de pagesos i ramaders.

XI. Sector del turisme
1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva aposta
pel sector turístic, atès que aporta el 13% del producte
interior brut català i que és un gran generador de llocs de
treball. Per aquest motiu, el Parlament de Catalunya insta
el Govern a:
a) Continuar potenciant la marca «Catalunya» com a destinació turística nacional que es distingeix per la qualitat
i la multiplicitat d’ofertes i paisatges, incorporant-hi les
marques de les seves destinacions turístiques reconegudes internacionalment.
b) Continuar desenvolupant un programa d’actuacions
perquè els visitants percebin la realitat del país durant
l’estada a Catalunya, i donar suport a la creació, el desenvolupament i la promoció dels productes turístics d’acord
amb els nous paradigmes del turisme recomanats per
l’Organització Mundial del Turisme, com ara la creació
de rutes temàtiques i la posada en valor del que és intangible i de la identitat i l’autenticitat.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a desenvolupar un model turístic que tingui en compte els valors paisatgístics, culturals, gastronòmics, naturals i socials del país, amb l’objectiu de consolidar-ne la marca
turística i mantenir una posició de lideratge en l’àmbit
del turisme.

XII. Salut
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
mecanismes que garanteixin la qualitat assistencial dels
serveis públics de salut.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a establir
mecanismes de transparència i de lliure concurrència en
l’adjudicació de la provisió de serveis sanitaris del Departament de Salut.
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3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar,
en el sistema públic de salut, la prescripció de medicaments genèrics i de productes amb un preu menor.
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar
les mesures necessàries per a assegurar la disponibilitat
de llits i de sales d’operacions a tots els hospitals i les clíniques dependents del sistema públic de salut.
5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir
la continuïtat i la no-reducció dels programes i els serveis
especialitzats d’atenció sanitària al trastorn mental.
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern, en el marc
del Pla de salut de Catalunya 2011-2015, a introduir noves
mesures que millorin la vinculació dels equips d’atenció
primària amb els especialistes i els professionals de la salut i l’atenció social amb l’objectiu d’assegurar una atenció sanitària eficaç.
7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar durant l’any 2012 els equipaments sanitaris següents:
l’Hospital Comarcal Ernest Lluch, de Cerdanyola del Va-
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llès; l’Hospital de Viladecans; l’Hospital de Vilanova i la
Geltrú; el nou Hospital Josep Trueta, de Girona; l’Hospital de Tarragona; el nou Hospital Verge de la Cinta,
de Tortosa; el CAP Can Costa i Avinguda Barcelona, de
Terrassa; el CAP Gorg, el CAP Sant Crist i el CAP La
Salut, de Badalona; l’Hospital Sociosanitari de Balaguer;
el nou CAP de Gavà; el CAP Montilivi, de Girona; el nou
CAP del barri de Sant Josep, l’ampliació del CAP Rambla Just Oliveras, el CAP del barri Gornal i el CAP Santa
Eulàlia, de l’Hospitalet de Llobregat; el CAP del barri de
Magraners i el CAP del barri de Pardinyes, de Lleida;
el CAP Sant Feliu de Llobregat; l’Hospital Comarcal de
la Seu d’Urgell; l’Hospital Comarcal de Tàrrega; el nou
CAP de Castelldefels; l’ampliació del CAP de Sant Sadurní d’Anoia; el desdoblament del CAP Rambla de Terrassa; el nou CAP de Montcada i Reixac.
Palau del Parlament, 12 d’abril de 2012
La secretària segona
La presidenta del Parlament
Montserrat Tura i Camafreita Núria de Gispert i Català
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