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

1.10. RESOLUCIONS

Resolució 742/IX del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’orientació política general del 
Govern
Tram. 255-00006/09

Adopció
Ple del Parlament

Sessió núm. 39, 27.09.2012, DSPC-P 69

Ple del Parlament

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de se-
tembre de 2012, ha debatut les propostes de resolució 
presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al 
debat sobre l’orientació política general del Govern 
tingut els dies 25, 26 i 27 de setembre.

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

Resolució

I. Dret de decidir

1. El Parlament de Catalunya reconeix i celebra l’enor-
me èxit de la multitudinària manifestació que va tenir 
lloc a Barcelona el passat 11 de setembre, sota el lema 
«Catalunya, nou estat d’Europa», i fa pública la seva 
voluntat de recollir i desenvolupar els anhels que hi 
van expressar els ciutadans de manera massiva i pa-
cífica.

2. El Parlament de Catalunya constata que, al llarg 
dels darrers trenta anys, una part molt important del 
catalanisme s’ha compromès a fons amb la transfor-
mació de l’Estat espanyol per a fer-hi encaixar Cata-
lunya sense haver de renunciar a les legítimes aspi-
racions nacionals, a la voluntat d’autogovern, ni a la 
continuïtat com a nació. Però els intents d’encaix de 
Catalunya amb l’Estat espanyol i les seves reiterades 
respostes negatives són avui una via sense recorregut. 
Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret 
de decidir.

3. El Parlament de Catalunya expressa la necessitat 
que Catalunya faci el seu propi camí i que el poble ca-
talà pugui decidir lliurement i democràticament el seu 
futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés social, el 
desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic 
i el foment de la cultura i la llengua pròpies.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern, les for-
ces polítiques i els agents socials i econòmics a im-

pulsar el màxim consens possible per a portar a terme 
aquest procés democràtic i el full de ruta consegüent, 
dialogant amb la comunitat internacional, la Unió Eu-
ropea i el Govern espanyol, per tal que els ciutadans de 
Catalunya puguin determinar llur futur col·lectiu en un 
marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment 
del debat i convivència democràtica, i sense cap mena 
de coacció.

5. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
que el poble de Catalunya pugui determinar lliurement 
i democràticament el seu futur col·lectiu i insta el Go-
vern a fer una consulta, prioritàriament dins la pròxi-
ma legislatura.

II. El fet nacional

1. El Parlament de Catalunya constata que l’Estat es-
panyol no va voler entendre la gravetat de la situació 
creada per la sentència del Tribunal Constitucional del 
2010, que no va respectar la voluntat del poble de Ca-
talunya expressada en referèndum el 2006 i que va do-
nar lloc a la gran manifestació del 10 de juliol de 2010, 
i constata que, de llavors ençà, l’Estat espanyol no ha 
intentat millorar la situació i, a més, l’actual govern ha 
emprès una ofensiva recentralitzadora que vulnera les 
competències de la Generalitat i s’ha negat a discutir 
les propostes emanades del Parlament de Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
que en aquest procés, que es produeix en un context 
de severa crisi econòmica que provoca conseqüències 
greus en amplis sectors de la societat, es garanteixi la 
cohesió social del país i la voluntat expressada en múl-
tiples ocasions per la societat catalana de mantenir Ca-
talunya com un sol poble.

3. El Parlament de Catalunya expressa la seva confi-
ança en la maduresa del poble de Catalunya i en l’únic 
mecanisme vàlid per a resoldre els conflictes: la de-
mocràcia i el respecte a la voluntat popular, pels quals 
han lluitat tantes persones en el passat i, especialment, 
durant la dictadura franquista.

4. El Parlament de Catalunya proclama solemnement, 
tal com ja ha fet en altres ocasions transcendentals, el 
dret imprescriptible i inalienable de Catalunya a  l’au-
todeterminació, com a  expressió democràtica de la se-
va sobirania com a nació.

III. Procés per a esdevenir un nou estat 
d’Europa

1. En el moment excepcional que viu Catalunya dins el 
procés per a esdevenir un nou estat d’Europa, el Par-
lament de Catalunya creu que és imprescindible de 
reforçar les estructures i els instruments d’estat amb 
l’objectiu de garantir la cohesió social, el progrés eco-
nòmic i la normalització i el foment de la llengua i la 
cultura pròpies. En particular, és imprescindible treba-
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llar per a dotar Catalunya d’un instrument perquè els 
ciutadans puguin ésser consultats sobre el futur del pa-
ís. Aquest instrument s’ha de construir des de la prò-
pia legalitat i legitimitat del Parlament de Catalunya. 
Alhora cal defensar la vigència i aplicabilitat de la Llei 
4/2010, de consultes populars per via de referèndum, i 
continuar els treballs per a regular les consultes popu-
lars no referendàries, ambdues com a instruments per-
què els ciutadans puguin expressar llur voluntat.

2. El Parlament de Catalunya constata que qualsevol 
avenç cap a més estructures d’estat implica la necessi-
tat de defensar les estructures d’estat de què s’ha dotat 
Catalunya, especialment les de tots els serveis públics 
que conformen  l’estat del benestar, com l’educació, la 
sanitat, els serveis socials i la cultura, i també les de 
l’Administració pública de la Generalitat i dels ens lo-
cals, les de relacions internacionals i les dels mitjans 
de comunicació públics.

IV. Memòria i dignitat

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a exigir al Govern de l’Estat que els consells 
de guerra contra el president Companys, Salvador 
Puig Antich i Joan Peiró i la resta d’assassinats judici-
als comesos per la dictadura franquista, que no foren 
pas uns judicis contra unes persones sinó contra tot un 
poble, siguin anul·lats per llei.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a exigir el retorn dels documents catalans  
–documents i llibres privats i altres materials– confis-
cats i dipositats a l’Arxiu de Salamanca que encara no 
han estat retornats.

3. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig i 
la seva condemna de les paraules del coronel de l’exèr-
cit espanyol Francisco Alamán Castro, que ha ame-
naçat públicament Catalunya amb una intervenció 
militar si opta per la independència, ha sol·licitat l’ar-
rest del diputat del Parlament Uriel Bertran i dels di-
putats al Congrés dels Diputats Joan Tardà i Alfred 
Bosch, i ha exigit la il·legalització de les formacions 
polítiques Solidaritat Catalana per la Independència i 
Esquerra Republicana de Catalunya. Així mateix, el 
Parlament de Catalunya expressa la seva condemna de 
l’Associació de Militars Espanyols, que ha advertit els 
partits i grups parlamentaris independentistes que in-
corren «en un delicte d’alta traïció» i ha exigit al Go-
vern espanyol que actuï abans que «les forces arma-
des no es vegin en la irremissible i gravíssima tessitura 
de complir escrupolosament i estrictament la missió 
que la carta magna els atorga». També ha amenaçat 
directament «els responsables d’haver permès l’ame-
naça de fractura d’Espanya o d’haver-hi participat o 
col·laborat» amb judicis sumaríssims per «alta traïció» 
en l’àmbit de la jurisdicció castrense. Per això, el Par-
lament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
a exigir al ministre espanyol de defensa, Pedro More-

nés, l’arrest immediat del coronel d’infanteria Francis-
co Alamán Castro, d’acord amb l’article 28 de la Llei 
orgànica 8/1998, de règim disciplinari de les forces ar-
mades, i el seu processament, perquè caigui damunt 
seu tot el pes de la llei.

4. El Parlament de Catalunya considera el dret a l’au-
todeterminació dels pobles un dret irrenunciable del 
poble de Catalunya. Així ho ha explicitat en diverses 
votacions el Parlament, seu de la sobirania del poble 
de Catalunya. Aquest dret serà exercit quan el poble de 
Catalunya ho desitgi. Davant d’aquesta voluntat demo-
cràtica, una intervenció militar per part d’Espanya no 
serà acceptada en cap cas pels organismes europeus i 
internacionals.

V. Acció política i de govern

V.1. Afers institucionals

V.1.1. Política exterior i projecció internacional

1. El Parlament de Catalunya, en el procés de cons-
trucció d’un estat independent per a la nació catalana, 
considera fonamental treballar per la projecció inter-
nacional de la realitat política, econòmica i social del 
país, i també fomentar l’establiment de relacions per-
manents amb la comunitat internacional. D’acord amb 
aquesta voluntat, el Parlament manifesta que, en matè-
ria de política exterior, és prioritari:

a) Desenvolupar amb tota la seva potencialitat la xarxa 
de delegacions a l’exterior, prioritzant, d’entre les fun-
cions que compleixen, l’establiment de relacions per-
manents amb les autoritats del país on estan establer-
tes i amb les d’altres països, d’acord amb el decret de 
constitució corresponent. 

b) Potenciar una estratègia de relació i treball amb els 
mitjans de comunicació d’influència internacional per 
a projectar la realitat política, econòmica i social de 
Catalunya, i també difondre les voluntats de futur que 
el poble de Catalunya expressi democràticament.

c) Adoptar una estratègia de diàleg i col·laboració 
constant amb les institucions europees, especialment 
amb la Comissió Europea i el Parlament Europeu, es-
tablir relacions bilaterals amb les autoritats dels estats 
que tenen més influència en la comunitat internacio-
nal, i establir una interlocució permanent amb l’Orga-
nització de les Nacions Unides i els organismes que en 
depenen, per tal de facilitar el reconeixement interna-
cional de les decisions que el poble de Catalunya pren-
gui sobre el seu futur col·lectiu. 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la 
Generalitat a dur a terme contactes i acció política 
amb els organismes pertinents de la Unió Europea 
per a contribuir a configurar una agenda reformista 
per a Europa orientada al creixement, la integració i 
la consolidació fiscal. Han d’ésser elements essencials 
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d’aquest programa la constitució d’un govern europeu, 
un calendari d’assumpció per part dels estats membres 
de mecanismes de coordinació de les polítiques eco-
nòmiques i un calendari d’integració fiscal, la modi-
ficació dels estatuts del Banc Central Europeu per a 
orientar-lo cap al creixement econòmic, i l’establiment 
d’un impost sobre les transaccions financeres.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reconèixer la independència de la República 
de Kosovo, tal com han fet les principals democràcies 
occidentals, i reclamar al Govern de l’Estat espanyol 
que respecti el principi de legalitat, d’acord amb l’ar-
ticle 10.2 de la Constitució espanyola i les sentències 
dictades pel Tribunal Internacional de Justícia de l’Or-
ganització de les Nacions Unides, organització de la 
qual l’Estat espanyol és membre.

V.1.2. Administració pública i governs locals

1. El Parlament de Catalunya constata que la consecu-
ció de la sobirania implica necessàriament una refor-
ma administrativa i un context que justifica reformes 
profundes per a construir la nova Administració. Cal 
aprofitar el camí cap a un estat amb estructures pròpies 
per a crear un model d’Administració catalana que per-
meti aprofundir l’estat del benestar, que  excel·leixi des 
del punt de vista de l’eficàcia i l’eficiència i que sigui 
sostenible des d’un punt de vista econòmic. Cal delimi-
tar des d’ara i formalment els objectius concrets de la 
reforma i iniciar l’anàlisi dels diversos àmbits que han 
de conformar un model propi d’Administració. S’han 
de definir les polítiques públiques i l’abast del sistema 
públic; el model organitzatiu; els ens instrumentals; la 
descentralització administrativa; la innovació; la gestió, 
el finançament i l’avaluació dels serveis públics; l’accés 
a la funció pública; la funció directiva; el marc contrac-
tual i laboral en l’administració prestadora de serveis 
(sanitat, educació, etc.); l’avaluació del rendiment; el 
sistema retributiu, i la transparència.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar-li textos articulats d’ordenació de la funció pública, 
d’ordenació instrumental del sector públic i de defini-
ció de la funció directiva professional.

3. El Parlament de Catalunya manifesta que l’objectiu 
primer de qualsevol estructura administrativa ha d’és-
ser prestar serveis de qualitat als ciutadans, indepen-
dentment del lloc on visquin, ja que la fixació en el ter-
ritori també és un element important de qualsevol país. 
Per a fer possible aquest objectiu, cal tendir a crear uns 
governs locals amb un model competencial asimètric 
que tingui en compte els principis de diferenciació, ca-
pacitat de gestió i suficiència financera. Sobre aquests 
principis caldrà bastir estructures administratives, en 
forma d’ajuntaments o de mancomunitats de munici-
pis, que permetin aplicar criteris de simplificació admi-
nistrativa, eficiència i eficàcia. Aquests principis també 
han d’ésser aplicables a la configuració d’estructures de 
segon grau, que han de respectar els criteris d’elecció 

directa o de representativitat directa dels municipis per 
a guanyar en legitimitat democràtica.

V.2. Economia

V.2.1. Relacions Generalitat - Estat

El Parlament de Catalunya constata que les decisions 
econòmiques preses pel Govern de l’Estat del Partit 
Popular no tan sols no ajuden a solucionar la greu si-
tuació econòmica, sinó que d’una manera constant i 
invariable perjudiquen directament Catalunya i la but-
xaca dels seus ciutadans i retallen sistemàticament 
l’escàs marge d’autogovern que té Catalunya per a 
afrontar la crisi. La coherència sistemàtica d’aquestes 
mesures i els posicionaments ideològics dels qui les 
inspiren revelen una estratègia que cerca en les difi-
cultats econòmiques de Catalunya el camí per a faci-
litar la seva assimilació nacional i cultural. D’entre les 
mesures que l’Estat pren contra l’economia catalana, 
el Parlament de Catalunya rebutja amb contundència:

a) La reducció de les polítiques actives d’ocupació en 
el moment més crític, que comportarà per a Catalunya 
la pèrdua de 260 milions d’euros, més de la meitat del 
pressupost de què disposava el 2011, i la desatenció 
d’aturats, de persones que volen millorar llur ocupabi-
litat, de col·lectius amb dificultats especials, de coope-
ratives i d’autònoms.

b) L’impagament dels deutes pendents de l’Estat amb 
Catalunya, que ascendeixen a més de 8.600 milions 
d’euros: 5.700 milions d’euros d’infraestructures, 
1.450 milions del Fons de competitivitat per al 2011, 
759 milions de la liquidació d’inversions no executa-
des d’acord amb la disposició addicional tercera de 
l’Estatut corresponents a l’exercici del 2008, 219 mili-
ons corresponents al 2009, 719 milions corresponents 
al 2010 i 969 milions corresponents al 2011, a més de 
971 milions que no incorporen els pressupostos per al 
2012 i de 472 milions del deute històric de la sanitat 
catalana amb la Seguretat Social abans del traspàs el 
1995, entre altres.

c) La deslleialtat institucional: les decisions de despe-
sa a càrrec de la Generalitat que pren l’Estat sense cap 
contraprestació econòmica ascendeixen a 1.851,2 mili-
ons d’euros per al 2012.

d) Les restriccions arbitràries en els mecanismes d’en-
deutament: en aplicació de les mesures de control 
imposades per la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, el Govern de 
l’Estat dificulta l’obtenció de crèdit d’entitats finance-
res, cosa que provoca la pèrdua de possibilitats pacta-
des abans de la nova regulació.

e) La centrifugació de la càrrega de la reducció del dè-
ficit: l’Estat es reserva el marge temporal que la Unió 
Europea ha atorgat per a la reducció del dèficit públic, 
en detriment de les comunitats autònomes i dels ens 
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locals, amb una planificació que agreuja la situació per 
al 2013.

f) El sistema d’accés al finançament de Catalunya, que 
barra el pas a les emissions conjuntes i opta per l’in-
tervencionisme que comporta el Fons de liquiditat au-
tonòmica.

g) El descens del 45% de les inversions territorialitza-
des per a Catalunya en el Projecte de pressupostos de 
l’Estat per al 2012. 

h) Una reforma del sistema financer que provoca una 
pèrdua de pes en centres de decisió d’entitats finance-
res a Catalunya com mai no s’havia produït.

i) Una reforma dels òrgans reguladors que comportarà 
un empitjorament de les condicions de competència en 
sectors estratègics i la pèrdua de la seu de la Comissió 
del Mercat de les Telecomunicacions a Barcelona.

j) Una política d’infraestructures erràtica i rebutjada a 
Europa, que dóna prioritat al corredor central de mer-
caderies per davant de la lògica econòmica, que reco-
manaria el corredor mediterrani.

k) Una política d’infraestructures que no dóna resposta 
a necessitats urgents que tindrien un efecte immedi-
at en la reactivació econòmica, com són els accessos 
als ports de Barcelona i Tarragona, l’accés a l’aeroport 
de Barcelona - el Prat mitjançant el servei de rodalia 
i la connexió d’alta velocitat amb Europa, l’amenaça 
d’allargament de concessions dels peatges catalans 
per a compensar el fracàs dels peatges de Madrid, l’al-
ta accidentalitat al servei de trens de rodalia aborda-
da d’una manera discriminatòria envers Catalunya, 
l’aportació diferencial entre els sistemes de transport 
públic metropolitans de Barcelona i de Madrid o l’atu-
rada de la gestió individualitzada de l’aeroport de Bar-
celona, per posar només alguns exemples.

V.2.2. Espoli fiscal

1. El Parlament de Catalunya constata que, a les dificul-
tats derivades de la crisi econòmica, cal afegir en el cas 
de Catalunya l’espoli fiscal que pateix el país any rere 
any i que el 2009 va assolir la xifra de 16.409 milions 
d’euros anuals, que representen el 8,4% del producte in-
terior brut de Catalunya, recursos que paguen els cata-
lans a l’Estat i que no tornen cap a Catalunya en forma 
de despesa o d’inversió pública. Aquest dèficit fiscal és 
d’una gravetat i d’una injustícia que no tenen compa-
ració amb el que succeeix en cap altre estat d’Europa 
que tingui un cert nivell de descentralització adminis-
trativa. És un espoli econòmic constant en el temps, 
que té aquest ordre de magnitud d’ençà que es mesura, 
que asfixia les estructures sobre les quals se sustenten 
els serveis públics de Catalunya. Si Catalunya disposés 
d’aquests recursos, podria ésser un país amb un estat 
del benestar dels més sòlids i solvents d’Europa.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a infor-
mar l’opinió pública que els serveis públics tenen a Ca-

talunya un finançament per capita molt per sota de la 
mitjana de la Unió Europea dels quinze, fet que no es 
correspon amb l’esforç fiscal que fan els ciutadans i 
les empreses de Catalunya, i insta també el Govern a 
informar l’opinió pública que la causa del dèficit de 
finançament dels serveis públics és l’espoli fiscal que 
pateix Catalunya a mans d’Espanya, i que és aquest 
espoli el que s’ha d’abolir urgentment per tal de posar 
fi a les retallades i poder fer polítiques de reactivació 
econòmica.

V.2.3. Instruments financers i lluita contra el frau fiscal

1. El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat 
de fer les actuacions necessàries i donar suport a les 
tramitacions legislatives pertinents per a dotar l’Insti-
tut Català de Finances de l’estatus jurídic de banc, per 
tal de convertir-lo en un banc públic al servei de la re-
cuperació econòmica i la cohesió social.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que cal inten-
sificar la lluita contra el frau fiscal i l’economia sub-
mergida, expressa el seu rebuig a l’amnistia fiscal ins-
taurada i gestionada pel Govern espanyol, ja que es 
tracta d’una mesura tributàriament injusta per a tots 
els ciutadans que compleixen llurs obligacions fiscals, 
i insta el Govern a presentar al Parlament un pla contra 
el frau fiscal.

V.2.4. Reactivació econòmica

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
d’impulsar estratègies en favor de l’economia pro-
ductiva, de la indústria i del coneixement, i constata 
també la necessitat d’impulsar la creació d’ocupació, 
l’economia verda, les polítiques socials i la defensa 
d’un treball digne, per tal d’aconseguir un model pro-
ductiu, turístic i agroalimentari ecològicament soste-
nible i socialment just i aconseguir que l’economia es-
tigui al servei de les persones i el territori.

2. El Parlament de Catalunya manifesta que el caràc-
ter industrial de l’economia catalana és la millor eina 
estratègica de què disposa el país per a tornar a ésser 
capdavanter, sortir de la crisi i crear llocs de treball, i 
manifesta així mateix que cal prioritzar els esforços 
posats en els instruments de suport a l’economia pro-
ductiva i ampliar els recursos dedicats a la política de 
clústers per generar llocs de treball estables i de qua-
litat, amb suport al teixit empresarial de Catalunya, i 
incrementar també la captació d’inversions industrials 
exteriors. Per tot això, el Parlament de Catalunya creu 
que dins la pròxima legislatura, sense dilacions, cal:

a) Impulsar les modificacions legislatives necessàri-
es per a afavorir l’activitat industrial i productiva, en 
consens amb els agents socioeconòmics, i la creació de 
llocs de treball mitjançant el suport a l’emprenedoria, al 
treball autònom i a la petita empresa i la microempresa.

b) Reforçar, per mitjà de l’Agència de Suport a l’Em-
presa Catalana (ACC1Ó), els programes d’assessora-
ment i de millorament de l’estratègia com a instrument 
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per a l’accés a les polítiques d’innovació i d’interna-
cionalització i reimpulsar una política de clústers que 
reculli les recomanacions de la Unió Europea, amb 
l’objectiu que siguin més grans, fomentin la interna-
cionalització de les petites i mitjanes empreses, cer-
quin l’excel·lència en la gestió, estimulin la innovació i 
l’especialització, tinguin un caràcter intersectorial, es 
basin en l’estratègia empresarial i en el mercat final i 
considerin l’aparició de noves indústries emergents per 
a optar a les inversions dels fons estructurals europeus 
per al període 2014-2020.

c) Reforçar, davant les dificultats de finançament dels 
diferents sectors productius, la funció de suport de 
l’Institut Català de Finances al finançament del sector 
industrial i del sector agroalimentari.

d) Fer un seguiment personalitzat de totes les empre-
ses que presentin un expedient de regulació d’ocupa-
ció per cercar alternatives que permetin la viabilitat de 
l’empresa i minorar la pèrdua de llocs de treball.

e) Desplegar una política de suport, d’orientació i de 
promoció internacional dels polígons industrials de 
Catalunya, un cop avaluada la situació actual, i propo-
sar els canvis legals necessaris.

3. El Parlament de Catalunya constata la necessitat d’ela-
borar un pla estratègic de reactivació de la indústria a 
Catalunya, per a la recuperació econòmica, basat en la 
innovació i l’exportació i en la captació d’inversions a 
partir del pla d’actuacions industrials i empresarials.

4. El Parlament de Catalunya creu que és imprescin-
dible potenciar les polítiques d’internacionalització de 
l’economia catalana, impulsant la tasca duta a terme 
per l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana amb vis-
ta al foment de les exportacions, tant pel que fa a l’in-
crement del valor de les exportacions com pel que fa 
a l’obertura de nous mercats, i amb vista a la captació 
d’inversions, continuant el procés de plena integració 
en el comerç mundial i en l’economia globalitzada.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar un projecte de llei per a incentivar l’activitat eco-
nòmica i l’emprenedoria, que inclogui, entre altres ob-
jectius:

a) La creació i dotació de diversos fons específics per a 
impulsar projectes lligats a la recerca, el desenvolupa-
ment i la innovació empresarials.

b) La creació i dotació d’un fons per a impulsar l’efici-
ència energètica a les llars i a les empreses.

c) La creació i dotació d’un fons per a impulsar els 
projectes d’autoocupació en els barris inclosos dins el 
Pla de barris.

d) Mesures de suport directe als emprenedors.

e) L’impuls financer als projectes de la indústria cul-
tural, amb l’objectiu de fer del sector cultural un dels 
sectors clau en la definició d’un nou model de desen-

volupament social i econòmic, des de l’acord social i 
polític i amb un caràcter multidisciplinari i transversal 
que comprengui els àmbits de l’educació, el coneixe-
ment, la investigació o l’economia.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a exhau-
rir les línies de crèdit previstes per l’Institut Català de 
Finances per al suport a les empreses, i especialment 
per a la posada en marxa de projectes de noves empre-
ses o d’inversions.

V.2.5. Comerç i turisme

1. El Parlament de Catalunya manifesta la importància 
del comerç com a sector generador de llocs de treball 
i, per aquest motiu, considera que dins la pròxima le-
gislatura cal apostar per la continuïtat del model co-
mercial català, en què el comerç de proximitat conviu 
en un just equilibri amb l’oferta de les superfícies mit-
janes i grans, i rebutja amb contundència les invasions 
competencials, que només pretenen trencar el model 
comercial català mitjançant una nova normativa li-
beralitzadora dels horaris comercials i dels emplaça-
ments de nous comerços.

2. 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, i manifesta que, per aquest motiu, cal conti-
nuar potenciant durant la pròxima legislatura 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 destina-
cions turístiques catalanes reconegudes internacional-
ment, i cal continuar desenvolupant un programa d’ac-
tuacions perquè els visitants percebin la realitat del 
país durant l’estada a Catalunya, per mitjà del suport a 
la creació, el desenvolupament i la promoció dels pro-
ductes turístics, d’acord amb els nous paradigmes del 
turisme recomanats per l’Organització Mundial del 
Turisme, com ara la creació de rutes temàtiques, la po-
sada en valor del que és intangible i la posada en valor 
de la identitat i l’autenticitat.

V.2.6. Sector agroalimentari

1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva aposta 
estratègica pel sector agroalimentari com a font d’ocu-
pació i competitivitat de l’economia catalana, i con-
sidera que s’ha de garantir en qualsevol circumstàn-
cia l’accés de la població de Catalunya als aliments, 
tant en qualitat com en quantitat. En aquest sentit, el 
Parlament considera que cal potenciar i desenvolupar 
al màxim la capacitat de generar ocupació del sector 
agroalimentari en les seves àrees productiva i industri-
al, mitjançant l’aplicació i el compliment estricte de la 
Resolució 671/VIII del Parlament de Catalunya, del 14 
d’abril de 2010, subsegüent al debat monogràfic sobre 
el món agrari, i es compromet a vetllar específicament 
perquè s’aprofitin tots els recursos multiplicadors de 
la inversió que facilita el cofinançament estatal i euro-
peu de les accions incloses en el Pla de desenvolupa-
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ment rural 2007-2013 i s’incrementin la planificació i 
la prospectiva dels recursos disponibles i de les neces-
sitats presents i futures per a garantir simultàniament 
la continuïtat de l’activitat agroalimentària i la sufici-
ència alimentària a Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a elabo-
rar un estudi d’impacte econòmic per a poder conèixer 
quina política agrària comuna és més beneficiosa per 
al sector agrari català.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a cercar 
solucions a la problemàtica principal del sector agra-
ri, que és haver de vendre els seus productes per sota 
del preu de cost, agreujada per la intervenció de massa 
intermediaris entre l’obtenció del producte i l’arribada 
del producte al consumidor, i amb aquest objectiu ins-
ta el Govern a:

a) Elaborar un decret de foment de la venda directa.

b) Elaborar un pla estratègic de xarxes de proximitat.

c) Mantenir i incrementar l’activitat de l’Observatori 
Agroalimentari de Preus de Catalunya, com a eina ne-
cessària per a promoure la transparència en l’establi-
ment dels preus en tots els passos de la cadena, i de la 
Comissió de Bones Pràctiques Comercials, per a pro-
moure la interrelació entre els diferents agents.

V.2.7. Infraestructures

1. El Parlament de Catalunya manifesta que la política 
d’infraestructures estatal no ha seguit criteris de lògi-
ca econòmica i de suport a l’economia productiva i, 
per aquest motiu, demana un gir copernicà d’aquesta 
política.

2. El Parlament de Catalunya denuncia la greu i pre-
ocupant deslleialtat institucional practicada aquests 
darrers dos anys pels diferents governs de l’Estat res-
pecte a Catalunya, especialment en l’incompliment de 
la disposició addicional tercera de l’Estatut de Catalu-
nya, amb una quantitat pendent de cobrament fins al 
2012 que assoliria els 2.849,27 milions d’euros, mani-
festat en l’impagament dels anys anteriors i en el pro-
jecte de pressupostos generals de l’Estat del 2012.

3. El Parlament de Catalunya es ratifica en el contingut 
de la Moció 73/IX i, singularment, considera inajor-
nable reclamar l’inici de les obres d’accés ferroviari al 
port de Tarragona i a la nova terminal del port de Bar-
celona, individualitzar la gestió de l’aeroport de Bar-
celona, desdoblar la via entre Vandellòs i Tarragona, 
connectar amb vies d’alta capacitat ferroviària amb 
Europa i connectar amb el servei de rodalia la termi-
nal 1 de l’aeroport de Barcelona com a mesures que 
incideixen especialment en la recuperació econòmica.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a reclamar la transferència de la xarxa de car-
reteres de l’Estat a la Generalitat, d’acord amb l’article 
150.2 de la Constitució espanyola, amb la finalitat de 
posar punt final a la deixadesa de l’Estat en l’acaba-

ment d’infraestructures de primer ordre  per a Cata-
lunya, com és el desdoblament de la N-II al pas per 
les comarques gironines. L’exercici de la competència 
transferida ha d’ésser assumit per la Generalitat de Ca-
talunya en el moment que tingui efectivitat la transfe-
rència dels mitjans personals i materials i pressupos-
taris necessaris, mitjançant un acord de la Comissió 
Mixta de Transferències Estat - Generalitat de Catalu-
nya i el corresponent reial decret de traspàs de serveis.

V.3. Polítiques socials 

V.3.1. Polítiques d’ocupació

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar un projecte de llei d’ocupació que permeti donar 
resposta a les necessitats d’intermediació, orientació 
laboral i formació ocupacional de les persones en atur.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a presen-
tar un pla de xoc contra l’atur juvenil i contra l’atur de 
llarga durada, per a evitar l’exclusió social.

V.3.2. Igualtat d’oportunitats

1. El Parlament de Catalunya manifesta que les polí-
tiques per a la igualtat d’oportunitats i el benestar són 
una part indestriable del conjunt d’accions que cal em-
prendre per a la reactivació econòmica i la sortida de 
la crisi. El model de societat que defensem per a Cata-
lunya té les persones al centre de les seves prioritats, 
entén el benestar, l’aposta per la inversió pública edu-
cativa, social i sanitària i la igualtat com a premisses 
bàsiques de llur llibertat i, per tant, en són objectius 
irrenunciables. 

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
de donar compliment als compromisos assolits en els 
pressupostos per al 2012 respecte al pagament dels 
ajuts als centres especials de treball d’iniciativa social.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a com-
plir de manera immediata la Moció 59/IX, amb rela-
ció a les persones amb discapacitats.

4. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
garantir la igualtat de tracte de totes les persones em-
padronades a Catalunya en l’accés als serveis públics i, 
en concret, a la sanitat, tal com estableix el Pacte naci-
onal per a la immigració.

5. El Parlament de Catalunya creu que és imprescindi-
ble aplicar la Llei 10/2010, d’acollida de les persones 
immigrades i de les retornades a Catalunya, i desple-
gar l’Agència d’Acollida de Catalunya, per tal d’oferir 
formació en llengua catalana i coneixement de la soci-
etat catalana, del mercat laboral i de la legalitat a totes 
les persones immigrades a Catalunya.

6. El Parlament de Catalunya considera prioritari i ur-
gent prioritzar la lluita contra els desnonaments i la 
pèrdua de l’habitatge per impagament de les quotes hi-
potecàries o de lloguer en les polítiques socials d’habi-
tatge, impulsant vies de mediació i reestructuració del 
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deute, en el primer cas, i impulsant un parc públic de 
lloguer, en el segon cas, especialment.

V.4. Medi natural i sostenibilitat 

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
desenvolupar un nou model productiu basat en la sos-
tenibilitat i la prosperitat, que ha de seguir les línies 
bàsiques següents:

a) L’actualització i l’aplicació efectiva dels plans de 
mitigació del canvi climàtic i de qualitat de l’aire.

b) Una política de reducció, recuperació i valorització 
dels residus urbans i industrials.

c) La posada en valor dels denominats serveis medi-
ambientals que la biodiversitat aporta a la societat, a 
l’economia i a la qualitat de vida, mitjançant l’aprova-
ció de la llei de protecció de la biodiversitat, dels plans 
de gestió i utilització dels espais d’interès natural i del 
pla forestal de Catalunya.

d) El garantiment del cabal ecològic del riu Ebre, que 
ha de permetre el desenvolupament de les funcions 
ecològiques del riu, el delta i l’ecosistema marí prò-
xim, i mantenir, al mateix temps, l’activitat socioeco-
nòmica que s’hi desenvolupa.

2. El Parlament de Catalunya, davant la imminent 
aprovació del nou Pla hidrològic de la conca de l’Ebre, 
exigeix la defensa davant les institucions europees d’un 
cabal ecològic suficient per al tram final del riu Ebre i 
el seu delta, d’acord amb les demandes i els estudis fi-
xats per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Ter-
res de l’Ebre i les al·legacions presentades per les insti-
tucions catalanes al nou Pla de la conca de l’Ebre. 

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat, en el cas que el Govern espanyol concedeixi 
el transvasament del riu Ebre, a oposar-s’hi i a utilitzar 
tots els mitjans administratius, jurídics i polítics per 
a impedir-ho, incloent-hi el blindatge jurídic amb el 
màxim rang del cabal del riu Ebre i establint un cabal 
ecològic que faci impossible cap transvasament.

4. El Parlament de Catalunya reclama de continuar el ca-
lendari previst per a garantir el progressiu i ràpid retorn 
de l’aigua del transvasament del Ter cap a la seva conca.

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear, 
sobre la base de l’Institut Català d’Energia, l’Agència 
Catalana de l’Energia, com a part activa en la cons-
trucció d’un nou model energètic.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a accele-
rar el projecte Zèfir d’energia eòlica marina.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:

a) Promoure els vehicles elèctrics a les viles i ciutats 
catalanes, especialment els vehicles de dues rodes, ja 
que contribueixen a millorar sensiblement la mobilitat 
urbana i disposen d’un valor afegit lligat a la sostenibi-
litat i el respecte al medi ambient.

b) Promoure l’adaptació, per part de les administraci-
ons competents, de les estructures urbanes i dels plans 
urbanístics, i a adaptar les infraestructures de trans-
port a la futura realitat del vehicle elèctric, tenint en 
compte en tots els casos la complexitat jurídica, deri-
vada de les lleis espanyoles sobre distribució d’energia 
elèctrica, específicament per a vehicles elèctrics, de 
manera que en tot el territori nacional hi hagi punts de 
connexió, que aquests punts de connexió siguin iden-
tificables per mitjà dels cercadors d’Internet, i que en 
tots els casos es doni preferència a la implantació d’es-
tructures de captació d’energia de fonts renovables i a 
la reconversió d’espais degradats o ja destinats actual-
ment a serveis per als vehicles.

V.5. Llengua i cultura

V.5.1. Política lingüística

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a vetllar 
pel compliment de la Llei 22/2010, del Codi de con-
sum de Catalunya, vigent des del 23 de juliol de 2011, 
que estableix que tots els productes que es venen a Ca-
talunya han d’estar etiquetats en català.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a defen-
sar per tots els mitjans administratius, jurídics i polí-
tics la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran, i a po-
tenciar la llengua i la cultura d’Aran.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a em-
prendre les accions necessàries per a garantir l’ense-
nyament en llengua catalana al País Valencià a tot el 
sistema educatiu.

V.5.2. Política cultural

1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva apos-
ta estratègica per la cultura i la seva convicció que els 
sectors culturals esdevenen un element essencial per 
a la creació de riquesa i que, per aquest motiu, dins 
la pròxima legislatura és imprescindible treballar per-
què el conjunt d’administracions recuperin llurs apor-
tacions al nivell del 2010 per als equipaments culturals 
del país, quan els ingressos de la Generalitat tornin 
a recuperar-se, i dissenyar, conjuntament amb les al-
tres administracions públiques que hi intervenen, un 
pla per a minimitzar l’impacte provocat per la reduc-
ció dels ingressos que prioritzi el suport als ens locals 
i als creadors culturals, sobretot aquells que, per llur 
fragilitat a causa de les dimensions o de la precarietat 
consubstancial, tenen més dificultats per a afrontar la 
situació de crisi actual.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impul-
sar i finalitzar el Pla estratègic de la cultura i l’Acord 
nacional per a la cultura des del pacte social i polític.

3. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
garantir un escenari econòmic per als programes cul-
turals que doni compliment a l’Estatut, pel que fa a les 
garanties públiques del dret d’accés a la cultura, i que 
doni resposta a la situació crítica dels sectors culturals 
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davant la crisi econòmica, i especialment davant l’in-
crement de l’IVA.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a pro-
moure un pla de xoc que doni resposta a la situació crí-
tica dels sectors culturals davant la crisi econòmica, i 
especialment davant l’increment de l’IVA.

5. El Parlament de Catalunya constata la necessitat 
d’establir un programa de suport a la programació cul-
tural dels ens locals que doni prioritat a les creacions 
de proximitat, que concreti les mesures per a afavorir 
la contractació d’espectacles d’arts escèniques, música 
i itineràncies d’arts visuals, i també els programes de 
creadors a les escoles.

6. El Parlament de Catalunya creu que és imprescin-
dible desplegar amb tota la seva potencialitat la Llei 
20/2010, del cinema, en tant que és l’instrument per a 
la producció, la distribució i la comercialització d’una 
oferta de cinema en català i per al reforç de la indústria 
cultural catalana.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a defen-
sar la unitat del Museu Diocesà de Lleida i a empren-
dre les accions jurídiques i legals per a mantenir la in-
tegritat de la col·lecció del Museu com a expressió de 
la cultura catalana.

V.6. Educació, universitats i recerca

V.6.1. Educació

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a oposar-se al projecte de llei orgànica per a 
la millora de l’educació, que pretén aprovar el ministre 
espanyol d’educació, José Ignacio Wert, perquè envaeix 
clarament les competències de la Generalitat, i a em-
prar, en aquesta oposició, tots els mitjans al seu abast 
–administratius, jurídics i polítics– per a impedir-ho.

2. El Parlament de Catalunya considera prioritari i ur-
gent rebutjar la recentralització i la invasió de compe-
tències que representa el projecte de nova llei orgànica 
d’educació aprovat pel Govern de l’Estat i aplicar la 
Llei d’educació de Catalunya (LEC) per sobre de qual-
sevol altra legislació o jurisprudència constitucional, 
tot preservant la tasca dels centres educatius i els do-
cents en aplicació de la LEC.

V.6.2. Universitats i recerca

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 i la 
igualtat d’oportunitats a Catalunya. En aquest sentit, cal: 

a) Aprofundir en el desenvolupament del model propi 
català de recerca i innovació, plasmat en el Pacte naci-
onal 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 del finançament i les 
eines necessàries per a desenvolupar llurs activitats i 
perquè continuïn situant-se com a centres de referèn-
cia internacional.

d) Impulsar la col·laboració amb els sectors productius 
afavorint la transferència de la recerca, impulsar els 
doctorats industrials i fomentar la contractació d’in-
vestigadors postdoctorals per part de les empreses.

2. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
donar ple compliment als objectius i compromisos del 
Pacte nacional per a la recerca i la innovació. 

V.7. Seleccions esportives

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a tenir 
en compte, en l’elaboració dels pressupostos i a l’hora 
d’establir els criteris per a les subvencions en matèria 
esportiva, de manera prioritària les federacions que te-
nen la selecció catalana oficialitzada, per tal de poder 
portar internacionalment la marca «Catalunya» com a 
referent esportiu.

2. El Parlament de Catalunya creu que és imprescindi-
ble dur a terme les actuacions necessàries per tal que 
les federacions esportives catalanes, en l’exercici de 
llurs drets i en el desenvolupament de llurs legítims ob-
jectius esportius, puguin sol·licitar lliurement l’ingrés 
a la federació internacional corresponent, i així poder 
participar en competicions internacionals oficials.

V.8. Mitjans de comunicació públics

1. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de 
refermar el compromís amb un model de mitjans de 
comunicació públics en llengua catalana, garant de 
la pluralitat i la innovació i impulsor de produccions 
i empreses del sector audiovisual català, i d’assegurar 
els ingressos per mitjà del finançament mixt i suficient 
a la ràdio i la televisió públiques i facilitar la reciproci-
tat de les emissions de TV3 i Canal 9 al País Valencià 
i Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya creu imprescindible de 
reforçar i enfortir el paper dels mitjans públics de co-
municació englobats dins la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals per tal de garantir una infor-
mació acurada, completa, plural i veraç als ciutadans, 
atenent totes les franges d’edat i els diferents àmbits 
socials i territorials, d’acord amb els paràmetres fixats 
en el Mandat marc del sistema públic audiovisual ca-
talà, aprovat pel Parlament l’11 de febrer de 2010.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garan-
tir la llibertat d’informació i a assolir la recepció dels 
canals de Televisió de Catalunya al País Valencià.

Palau del Parlament, 27 de setembre de 2012

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