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1
CIUTADANIA, BENESTAR I QUALITAT DE VIDA

1.1 POLÍTIQUES DE SUPORT A LES FAMÍLIES
1.1.1. FOMENTAR UNA NOVA ORGANITZACIÓ DEL TEMPS SOCIAL I DE TREBALL
QUE PERMETI EQUILIBRAR ELS DIFERENTS ESPAIS VITALS (FAMILIARS,
LABORALS I PERSONALS).
Incrementarem l’escolarització dels infants de 0-3 anys per facilitar l’accés a totes aquelles famílies que ho
requereixin.
Per infants de 0-1 anys, i altres infants amb circumstàncies especials, potenciarem figures professionals
vinculades amb la cura i l’atenció a la infància, per tal de garantir la qualitat i capacitació de les seves
tasques. També potenciarem les mesures de conciliació a les empreses perquè en aquesta edat primerenca,
el pare o la mare puguin tenir cura dels fills i filles.
Donarem suport econòmic i tècnic als ajuntaments per a la creació d’espais de suport a les famílies, en
totes les seves vessants:
•

Serveis diversificats d’atenció a la petita infància.

•

Activitats de lleure i de reforç escolar.

•

Espais de socialització i d’aprenentatge de les funcions familiars.

•

Punts de trobada.

•

Espais de debat i participació ciutadana a l’entorn dels àmbits familiars i d’educació.

•

Espais de mediació i convivència.

Promourem que als equipaments públics s’incorpori la perspectiva de família, amb programes
multidisciplinars i intergeneracionals, complementant les activitats habituals amb altres pensades pels
altres membres de la família.
Potenciarem les activitats de lleure, com a espais plenament socioeducatius. Recolzarem les entitats,
organitzacions i institucions locals que treballin en l’educació en el lleure i garantirem l’equitat en l’accés
amb ajudes a les famílies que en tinguin necessitat.
Reafirmem la nostra voluntat per continuar desplegant la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la
Dependència com a garantia de drets, de suport a les persones dependents i les seves famílies, simplificant
els tràmits i agilitzant els procediments. L’atenció a les persones dependents ha de facilitar l’autonomia
individual i dels diferents membres de la família, en especial les dones que han estat tradicionalment les
cuidadores.
Vetllarem perquè els serveis i prestacions no perpetuïn aquest rol de forma inevitable.
Potenciarem empreses que incorporin mesures per a una gestió del temps equilibrat i responsable per a
treballadors i treballadores i farem que sigui un mèrit en la contractació pública.
Promourem la conciliació dels usos del temps en l’àmbit de les empreses i les administracions públiques a
través de la difusió d’estudis i experiències, creant una guia de bones pràctiques. Cal difondre l’evidència
demostrada de què la conciliació incrementa la productivitat dels treballadors i treballadores.
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Proposem el Pacte per a la Conciliació i els Nous Usos del Temps: amb polítiques per a una organització
social del temps més equilibrada (temps laboral, personal, social, familiar, i d’oci) i horaris més racionals en
benefici dels usuaris, consumidors i treballadors i treballadores dels diferents sectors.

1.1.2. POTENCIAR LA CORESPONSABILITAT DE TOTS ELS MEMBRES DE LA
FAMÍLIA EN LES TASQUES DE LA LLAR I DE CURA.
Fomentarem, amb el món educatiu, els mitjans de comunicació, el moviment associatiu i els espais de
participació ciutadana els valors favorables a la igualtat de gènere, la solidaritat entre els membres de la
família, la importància de la cura dels altres, i l’enriquiment personal que aquests valors aporten.
Realitzarem accions de sensibilització vers la necessitat de compartir les tasques familiars, domèstiques
i de cura de les persones, posant en valor els avantatges que la coresponsabilitat comporta per a tots els
membres de la família, com la sostenibilitat, el benestar i la igualtat.
Fomentarem que les empreses tinguin plans d’igualtat i promoguin accions positives per tal que els homes
s’acullin a mesures de conciliació.
Donarem suport als programes dels equipaments públics i els ajuntaments que ofereixin accions
formatives vinculades a les famílies i a la cura de les persones, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat
de vida. Vetllarem perquè els centres escolars del Sistema Educatiu Català incloguin en els seus projectes
educatius programes de coeducació.

1.1.3. AFAVORIR L’AUTONOMIA I EMANCIPACIÓ DELS JOVES. FACILITAR LA
FORMACIÓ DE NOVES FAMÍLIES.
Reconeixem la diversitat de famílies que composen la nostra societat i aplicarem les polítiques d’acord amb
aquesta diversitat.
Impulsarem l’ocupació dels joves per reduir les taxes d’atur juvenil. Dissenyarem programes específics
per facilitar la capacitació i l’ocupabilitat dels joves sense estudis i amb dificultats d’accés al món laboral.
Prioritzarem que tots els i les joves que no estudiïn ni treballin i siguin menors de 21 anys siguin atesos sota
un programa específic de formació i ocupació del Servei d’Ocupació de Catalunya.
Incrementarem les accions formatives específiques que permetin compatibilitzar formació i treball, per a
menors de 25 anys sense ESO, que els motivin i facilitin el retorn als itineraris formatius reglats i millorin
les seves oportunitats d’inserció laboral (Cases per a Nous Oficis i Programa SUMMA, els programes de
Qualificació Professionals Inicial i els programes de transició al treball). Incidirem especialment en els
joves amb risc, buscant noves oportunitats d’activació i inserció. Promourem accions d’acompanyament i
orientació al i la jove vers el seu propi itinerari formatiu i ocupacional.
Promourem l’emprenedoria entre els i les joves, des del batxillerat i la formació professional.         
Facilitarem l’accés a l’habitatge amb el desenvolupament de les mesures previstes a la Llei del Dret d’Accés
a l’Habitatge.

1.1.4. TREBALLAREM PER GARANTIR ELS DRETS DELS INFANTS I ADOLESCENTS
Desplegarem la llei de la infància, establint la cartera de serveis corresponent. Així com el conjunt de
projectes i accions necessàries tant des de la vessant de la protecció als i les infants i adolescents, la
prevenció de les situacions de risc com des de la promoció d’estratègies i instruments que garanteixin la
seva participació social adequada en funció del seu moment evolutiu i maduratiu.
Volem prioritzar les polítiques de suport a la infància i l’adolescència de forma transversal, des de l’escola,

6 / PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2010

l’entorn, el lleure, el suport a les famílies, l’esport i la cultura com a inversió de tota la societat en els
ciutadans i ciutadanes que són i seran.
Incidirem en els entorns amb risc d’exclusió i pobresa infantil amb les mesures com les Zones d’Actuació
Preferent, amb programes d’atenció comunitària i amb l’objectiu d’evitar situacions cròniques d’exclusió.
Donarem prioritat a les polítiques preventives conjuntament amb els ajuntaments i les entitats que treballen
en l’àmbit de la infància. Reforçarem els equips d’atenció a la infància per tal d’incrementar la prevenció
en els barris i famílies més vulnerables, amb programes de prevenció i atenció en la primera maternitat i
els 0-3 anys.

1.1.5. LLUITAR CONTRA LA VIOLÈNCIA CAP A LES PERSONES MÉS VULNERABLES
DE L’ENTORN FAMILIAR.
Incrementarem la formació i protocols perquè els professionals dels serveis (salut, educació, serveis
socials, i cossos de seguretat) detectin amb més facilitat el maltractament infantil i abús sexual, i atendre
adequadament les víctimes.
Millorarem el suport professional a les famílies d’acollida d’infants en risc, i també les garanties legals de
l’acolliment.
Promourem l’acolliment professional infantil per a germans, infants amb problemes de salut o de
comportament, etc.
Volem garantir una atenció normalitzada als menors immigrants no acompanyats.
Reforçarem els mecanismes per lluitar contra la violència de gènere i la violència en l’entorn familiar, i
incrementarem l’atenció professional als infants d’entorns familiars on es produeixi situacions de violència.
Establirem protocols de prevenció, detecció i atenció de la violència contra la gent gran, especialment de
les persones que es troben en situació de dependència.
Continuarem desplegant polítiques per a la igualtat de tracte per finalitzar amb la discriminació que encara
pateixen les persones gais, lesbianes, transsexuals i bisexuals.

1.2 GENT GRAN
1.2.1. FOMENTAR UN ENVELLIMENT ACTIU I UNA CONCEPCIÓ POSITIVA DE LA
VELLESA
Crearem els mecanismes necessaris per difondre les activitats adreçades a les persones grans així com
d’altres que contribueixin a fomentar un envelliment actiu, la prevenció de la dependència i els hàbits
saludables.
Promourem la participació de la gent gran en totes elles implicant també als consells de la gent gran i altres
òrgans de participació.
Reforçarem els ajuts cap a les activitats dels casals, centres cívics i equipaments esportius que estiguin
adreçades a fomentar un envelliment actiu i saludable.
Treballarem amb els governs locals per promoure els parcs amb equipaments per l’activitat física, i altres
fórmules per potenciar l’activitat física de les persones grans.
Crearem, conjuntament amb els equipaments culturals, programes basats en la diversitat adreçats a la

PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2010 / 7

gent gran per tal de potenciar i desenvolupar els hàbits culturals i relacionals. I fomentarem l’accés de les
persones grans a les activitats culturals.
Potenciarem les activitats formatives adreçades a la gent gran, tant en l’àmbit d’equipaments de proximitat
com en programes universitaris i d’altres. Hi haurà una especial incidència en els temes de noves tecnologies
per evitar la fractura digital, en temes de comunicació social i en coneixement de l’administració.
Crearem un programa de turisme cultural propi, i que posi en valor els actius turístics i culturals del nostre
país.
Ajudarem a afrontar en positiu la jubilació, impulsant programes de preparació per a la jubilació a les
empreses i les associacions sindicals i de gent gran.
Promourem que els serveis i els professionals de la salut i dels serveis socials recomanin hàbits d’envelliment
actiu i prevenció de la dependència entre les persones grans amb campanyes d’informació i formació.
Potenciarem el voluntariat entre la gent gran donant difusió a les experiències que actualment existeixen
i definint nous espais de colaboració amb la societat i fomentant que la experiència professional de les
persones jubilades sigui aprofitada per altres sectors, promovent les relacions intergeneracionals, així com
afavorirem que les persones grans que estiguin soles puguin trobar espais de relació i acompanyament en
el voluntariat social.
Promourem accions amb els mitjans de comunicació perquè fomentin uns valors positius sobre l’envelliment
i lluitin contra els estereotips negatius, i fomentarem la presència de persones grans en els mitjans de
comunicació per aconseguir fer-los més visibles.
Impulsarem els programes intergeneracionals a les escoles, les universitats i centres cívics amb l’objectiu
d’incrementar el contacte i coneixement entre joves i persones grans.
Promourem la participació de la gent gran en les polítiques i serveis que els afecten més directament a
traves dels consells de la gent gran i d’altres organismes de participació.
Crearem en l’administració de la Generalitat la Secretaria General de la Gent Gran per tal que coordini els
diferents programes existents avui en dia adreçats a les persones grans i n’impulsi de nous, especialment
les d’envelliment actiu.
Promourem la visualització de la gent gran en els àmbits de representació política en l’àmbit local, nacional,
estatal i europeu.

1.2.2. GARANTIR ELS DRETS DE LES PERSONES GRANS, ESPECIALMENT EN
SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA.
Lluitarem contra el maltractament i l’abús a les persones grans, establint protocols interdepartamentals
de prevenció, detecció i atenció a aquest tipus de violència, especialment la que es produeix en situacions
de dependència, així com garantint la formació dels i les professionals que treballen amb les persones
grans. Vetllarem perquè les polítiques de gent gran donin una resposta específica a la realitat de les dones
grans tot assegurant la seva participació social.
Millorarem i agilitzarem els processos d’adopció de mesures cautelars, d’incapacitació i nomenament de
tutor i establirem mecanismes per evitar els abusos així com l’ús adequat d’aquestes mesures.
Promourem que els professionals de serveis socials que treballen amb persones grans detectin possibles
casos d’incapacitació i promoguin la tutela.
Fomentarem el coneixement i ús de l’autotutela.
Fomentarem l’ús del document de voluntats anticipades i l’acompanyament al final de la vida.
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Potenciarem els consells de centres a les residències així com els serveis de control de qualitat i els
d’inspecció de centres, perquè vetllin  per un sistema d’acolliment residencial més respectuós amb el desig
sobre com volen ser ateses les persones tenint en compte el dret a escollir i a decidir per si mateixes com
ha de ser la vida i a participar en la pressa de decisions que l’afecten.

1.2.3. CONTINUAREM COMPLETANT L’ESTAT DEL BENESTAR
Simplificarem els tràmits i agilitarem els processos de la llei de la dependència amb l’objectiu de reduir
terminis, millorant la informació a les persones sol·licitants i llurs famílies i als professionals que intervenen,
tant sobre el procés de tramitació i resolució com de les revisions que esdevinguin.
Oferirem formació acreditada a les persones cuidadores no professionals que reconegui la llei de la
dependència, així com programes de suport emocional i ajuda mútua. També oferirem serveis respir.
Farem possible que les persones grans puguin estar a casa seva augmentant el nombre d’habitatges amb
serveis, els ajuts a l’adaptació i rehabilitació dels habitatges, els serveis d’atenció a domicili i les ajudes
tècniques, així com fomentant l’ús compartit d’habitatges ja sigui entre iguals o amb intercanvi generacional.
Incrementarem de forma progressiva l’habitatge protegit per a persones grans amb rendes més baixes i
promourem la reserva d’habitatge per a persones grans amb persones amb discapacitat física, intel·lectual
i sensorial.
Assolirem la ràtio de residències públiques recomanada pels organismes internacionals aplicant criteris
d’equilibri territorial per afavorir la proximitat dels centres. Garantirem un sistema d’accés als recursos socials
més àgil tot respectant la igualtat de condicions, sigui quina sigui la seva condició, orientació sexual, situació
social i origen cultural i promourem les estades temporals per respir de les famílies. Impulsarem un nou model
de centres de dia per millorar l’oferta d’activitats adequant-la a les necessitats de les persones grans i llurs
famílies, especialment per atendre a persones amb malalties neurodegeneratives, i flexibilitzant els horaris.

Posarem en funcionament centres territorials d’autonomia personal per informar i donar suport a les
famílies i persones amb dependència
Pel que fa als serveis de salut, reduirem les llistes d’espera i el temps mitjà per a pròtesis de genoll i maluc.
Fomentarem la recerca i la detecció precoç de l’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives i el suport
social a les persones que les pateixen i llurs famílies així com la formació dels professionals dels serveis
socials i de la salut per millorar l’atenció d’aquestes persones.
Millorarem el suport sanitari a les residències de gent gran per tal de garantir una millor coordinació entre
els serveis sanitaris i socials, sense que els centres sòciosanitaris hagin de complir funcions de residència
assistida.
Incrementarem els recursos sòciosanitaris (entre d’altres amb la mesura anterior) per tal de garantir
l’equitat territorial.
Estendrem la cobertura horària i l’atenció en caps de setmana i festiu dels programes d’atenció domiciliàriaequips de suport (PADES) i fer que ensenyin i donin suport emocional als cuidadors no professionals que
atenen malalts al final de la vida.
Assegurarem que tota la xarxa sanitària, sòcio-sanitària i residencial de gent gran disposen de professionals
formats en cures pal·liatives d’acord amb la tipologia de pacients que ha d’atendre per tal de garantir una
atenció i servei de qualitat. Estendre les cures pal·liatives a persones que es troben en situació de final de
la vida, com a conseqüència d’una malaltia no oncològica.
Garantirem la presència dels Consells de la Gent Gran en els Governs Territorials de Salut.
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I pel que fa a la lluita contra la pobresa, continuarem desplegant la Llei de prestacions socials de caràcter
econòmic en tota la seva extensió.
Impulsarem la construcció d’habitatges amb serveis i facilitarem l’accés de persones grans mitjançant programes
de permuta i cessió d’habitatges. Farem arribar l’ajut al lloguer per a les persones grans que ho necessitin.
Impulsarem els habitatges tutelats per a la gent gran amb ajuts a la inversió i ajuts per al manteniment dels
serveis d’atenció a les persones.
Crearem una línia de recerca sobre pobresa i gent gran dins de l’Observatori de la pobresa de Catalunya tot
prestant una especial atenció al fenomen de la feminització de la pobresa i amb col·laboració del consell
de la gent gran de Catalunya.
Seguirem recolzant les entitats que treballen per a la inclusió social de les persones grans.

1.3 PERSONES AMB DISCAPACITAT
1.3.1. CONTINUAREM TREBALLANT PER A LA PLENA INTEGRACIÓ DE LES
PERSONES AMB DISCAPACITAT
Continuarem impulsant mesures interdepartamentals de suport a la integració de les persones amb
discapacitat o malaltia mental i llurs famílies que tinguin com a objectiu potenciar al màxim la seva
autonomia personal funcional i laboral, garantir la igualtat d’oportunitats, fomentar una societat accessible
i eliminar les barreres que generen estigma social actualment existents.
Garantirem una escola inclusiva amb itineraris educatius i recursos per a l’alumnat amb necessitats
educatives especials a totes les etapes educatives
Millorarem la inserció laboral de les persones amb discapacitat i malaltia mental en el mercat de treball
ordinari.
Continuarem realitzant polítiques actives d’ocupació amb especial incidència amb les persones amb
discapacitat física, intel·lectual i sensorial o malaltia mental) i establirem projectes pluriennals per donar
més estabilitat a les entitats que les realitzen.
Intensificarem encara més la promoció d’un nou model de Centre Especial de Treball que garanteixi
sostenibilitat, eficàcia i competitivitat en el teixit productiu i continuarem potenciant el treball amb suport.
Incrementarem el percentatge obligatori de contractació de discapacitats i persones amb malaltia mental
establert per la LISMI a les administracions públiques de Catalunya, juntament amb altres mesures i
incentius que millorin les seves condicions laborals.
Organitzarem les polítiques laborals d’ocupació i qualificació per garantir que respecti les trajectòries
vitals de les persones, contemplant la necessitat de sortir del mercat laboral en moments determinats de
la vida (per cura de persones grans, per estudiar, per cura de fills i filles, per causa de malalties en persones
amb discapacitat física, intel·lectual i sensorials o transtorn mental) i que aquestes sortides i entrades no
perjudiquin les carreres professionals a les quals totes les persones tenim dret.
Oferirem atenció sanitària a domicili a les persones amb mobilitat reduïda (gent gran, persones amb
discapacitat física, intel·lectual i sensorials, etc…) que visquin en nuclis de població allunyats.
Incrementarem de forma progressiva l’habitatge protegit per a persones grans amb rendes més baixes i
promourem la reserva d’habitatge per a persones grans amb discapacitat física, intel·lectual i sensorial.
Promourem els projectes de creació artística realitzats pels col·lectius de persones amb discapacitat física,
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intel·lectual i sensorial fomentant la seva integració en els circuits de programació cultural.
Garantirem l’ús de les instal·lacions esportives per a les persones amb discapacitat física, intel·lectual i
sensorial, fomentant horaris adaptats a la realitat de cada col·lectiu, ajudes a la rehabilitació i adaptació de
les instal·lacions i promovent una xarxa de monitors de suport per tal de que la pràctica de l’esport sigui
una realitat per a tothom.
Impulsarem entre les entitats i clubs esportius, la redacció de projectes esportius en valors; aquests
projectes així com les accions per a la seva implementació es valoraran específicament en les polítiques de
premis i subvencions de la Generalitat.
Realitzarem les modificacions legislatives necessàries per adaptar la normativa als requisits establerts a la
Convenció de Nacions Unides sobre el Drets de les Persones amb Discapacitat de 13 de desembre de 2006.
Elaborarem una nova llei d’accessibilitat de Catalunya.

1.4 IGUALTAT D’OPORTUNITATS DE LES DONES
Consolidarem el treball tranversal i la perspectiva de gènere que s’ha produït a la globalitat del govern
aquests darrers anys i que ha suposat que les politiques públiques tinguessin en compte, abordessin i
gestionessin les necessitats de les dones.
Impulsarem la Llei Catalana Per a la Igualtat, una proposta per fer efectiva la igualtat d’oportunitats
d’homes i dones que implicarà canvis en la participació política i social, en l’educació, la cultura i el
coneixement, el mercat de treball, les polítiques del temps i de ciutadania, entre d’altres. Aquesta llei tindrà
com a objectiu consolidar i garantir totes les millores i les accions a favor de la igualtat dels darrers anys,
posicionar-les en rang de llei i com a drets de les dones. Una llei que incidirà en els diferents àmbits de
gestió amb l’objectiu final de qüestionar tot allò que va en detriment de la igualtat entre homes i dones.

1.4.1 AVANÇAR CAP A UNA NOVA ORGANITZACIÓ DEL TEMPS QUE FACILITI LA
CONCILIACIÓ DE LA VIDA PERSONAL I LABORAL
Multiplicarem els serveis d’atenció a la infància per a l’etapa de 4 a 12 mesos, des d’un catàleg ampli de
serveis que inclogui llars d’infants, espais de minuts menuts, professionals de cura i atenció a la infància,
ludoteques, etc
Incrementarem les places preferentment públiques d’escola bressol (amb l’horitzó de què totes les famílies
que tinguin voluntat de dur les seves criatures a l’escola bressol ho puguin fer).
Completarem el desplegament de la Llei de la Dependència, i per tant continuarem l’aplicació de la llei per
a totes les persones amb tots els graus de dependència.
Crearem els Serveis de Respir necessaris per donar suport a les persones cuidadores personals.
Treballarem amb els agents socials i econòmics per assolir horaris laborals i dels serveis compatibles amb
la conciliació de la vida personal i familiar d’homes i dones, proposant un ampli debat i un acord nacional
amb ells que abasti els horaris laborals, dels serveis públics, del comerç i del lleure.

1.4.2.ASSOLIR LA PARTICIPACIÓ DE LES DONES A L’EMPRESA I AL SECTOR
PÚBLIC   
Combatrem els estereotips de gènere que dificulten la plena participació de les dones en el
mercat de treball, així com també visualitzarem i potenciarem models igualitaris en l’àmbit laboral.
Estendrem la figura de les i els agents d’igualtat als centres de treball, amb la implicació dels sindicats de
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treballadors i treballadores i l’empresariat, impulsant, amb les mesures i els ajuts necessaris, que totes
les empreses amb més de 100 persones treballadores elaborin plans d’igualtat a partir d’acords i pactes
col·lectius.   
Promourem els plans d’igualtat al si de les administracions públiques així com una xarxa d’agents d’igualtat
que transmeti el valor de la no-discriminació al teixit empresarial i als diferents agents del territori.
Posarem en marxa programes amb suport econòmic de formació i assessorament a empreses que
implementin un pla d’igualtat i millorin l’organització del temps de treball de tot el seu personal. Prioritzarem
les accions adreçades a eliminar la bretxa salarial de gènere, la presència en els espais de direcció i el
reconeixement de lideratges amb models de funcionament igualitari.
Fomentarem la participació de dones en professions tradicionalment masculinitzades per tal d’evitar la
seva concentració en uns sectors i ocupacions actualment molt feminitzats.
Promourem una participació equilibrada de dones i homes en càrrecs de decisió i responsabilitat en
organitzacions públiques i privades així com el reconeixement a l’experiència i talent que aporten les
dones en l’àmbit laboral.
Treballarem específicament per fomentar la igualtat entre homes i dones en les petites microempreses, i
en les explotacions agràries familiars.
Generarem un autèntic debat social per tal de obtenir la complicitat dels agents socioeconòmics. Potenciarem
les polítiques d’igualtat dins de la revisió de l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la Qualitat de
l’Ocupació i la Competitivitat de l’Economia Catalana.
Crearem una xarxa de dones empresàries, directives i professionals per a la igualtat a la feina, que difongui
entre l’empresariat la seva experiència i mostri el seu potencial.

1.4.3. COMBATRE ELS FACTORS D’AGRESSIÓ CONTRA LES DONES
Completarem el desplegament de la Llei contra la Violència Masclista i ampliarem els recursos necessaris
per a la seva completa implementació. Activarem el fons de garantia de pensions i prestacions per cobrir
l’impagament de les pensions alimentàries i compensatòries, creat en aquesta legislatura i augmentarem
el nombre de CIES en els territoris on són necessaris.
Treballarem per superar els estereotips de gènere i potenciarem models igualitaris.
Encomanarem al CAC la vigilància sobre l’aparició de models masclistes que es reprodueixen als mitjans
audiovisuals així com el control envers conductes discriminatòries i d’explotació, i la difusió de continguts
i de publicitat que incitin a la violència, la justifiquin o la banalitzin. En el mateix sentit, defensarem la
supressió efectiva dels anuncis de contactes en els mitjans de comunicació.
Desenvoluparem polítiques d’igualtat transversals adrecades als homes per impulsar identitats masculines
igualitaries.
Continuarem l’extensió i una bona coordinació de la xarxa d’equipaments i serveis per a les víctimes de
violència masclista i treballarem amb les empreses programes d’inserció laboral de les víctimes de violència
de gènere. Potenciarem programes de prevenció i atenció contra els matrimonis forçats, l’explotació sexual
i les mutilacions genitals femenines.
Lluitarem intensament per erradicar la Tracta d’Éssers Humans (TEH) i les xarxes de prostitució
criminals reforçant els serveis policials i judicials especialitzats.
Intensificarem l’acció coordinada de les institucions per lluitar contra les xarxes amb finalitat d’explotació
sexual: millorarem els mecanismes d’identificació de les víctimes; impulsarem instruments de coordinació
entre administracions i designarem fiscals especialment dedicats a la lluita contra aquestes xarxes. Impulsarem
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programes socials d’atenció i d’accés als recursos adreçat a les dones víctimes de la prostitució: elaborarem un
protocol interdepartamental d’atenció i accés als recursos; articularem un dispositiu d’urgència d’acolliment
i protecció a les víctimes i impulsarem un programa de recursos de transició en l’àmbit de l’ocupació.
Eixamplarem els instruments de control i vigilància sobre dels locals on s’exerceix la prostitució, els seus
propietaris i proxenetes per perseguir i evitar situacions d’explotació i tracta d’éssers humans. Alhora,
promourem modificacions normatives per evitar la implantació de prostíbuls de grans dimensions.
Impulsarem mesures per eradicar la prostitució a l’espai públic i promourem mesures per dissuadir la
demanda.

1.5 POLÍTIQUES DE JOVENTUT
1.5.1. OFERIR NOVES OPORTUNITATS A LES PERSONES JOVES DAVANT LA CRISI
Impulsarem l’ocupació dels joves per reduir les taxes d’atur juvenil. Promourem que tots els i les joves
que no estudiïn ni treballin i siguin menors de 25 anys siguin atesos sota un programa específic del Servei
d’Ocupació.
Incrementarem les accions específiques per a menors de 25 anys sense graduat en educació secundària,
amb actuacions que combinin formació i treball, i que alhora garanteixin la seva inserció laboral i/o el seu
retorn a l’entorn educatiu.
Hem de fer possible que molts i moltes joves puguin retornar als estudis des d’una situació d’atur. Iniciarem
un programa especial de retorn a la formació professional per als i les joves que varen abandonar els estudis
per treballar i ara són a l’atur i tenen males perspectives laborals per manca de qualificació. Incrementarem
l’oferta d’estudis postobligatoris, especialment de formació professional. Alhora, facilitarem la compaginació
d’estudis i treball per a aquelles persones que no es poden dedicar en exclusiva a formar-se. Garantirem
places de batxillerat nocturn als centres on hi hagi demanda suficient.
Multiplicarem la formació ocupacional en sectors amb més capacitat de generar llocs de treball i en sectors
amb futur que tinguin un component tecnològic per tal que els i les joves puguin formar-se en els perfils
professionals més demandats.
Desplegarem una política de beques pròpia de Catalunya, quan completem el traspàs d’aquesta competència
per tal que cap jove amb voluntat d’estudiar i pocs recursos econòmics quedi sense poder estudiar. Ens
proposem doblar progressivament les beques de matrícula, les beques salari, les beques de transport i les
beques de residència. Posarem en marxa un programa de promoció i millora de la qualitat de les pràctiques
formatives als centres de treball així com de les condicions de les persones becàries de les universitats.
Millorarem la gestió de les beques pel que fa a la flexibilització en l’atorgament, l’avançament del pagament
i la portabilitat internacional.
Continuarem fomentat passarel·les entre la universitat i els cicles formatius, en els dos sentits.
Promocionarem la mobilitat juvenil arreu del món i fomentarem el coneixement d’idiomes. Desplegarem un
programa de beques i crèdits per adquirir experiència internacional, per estudiar o treballar a l’estranger,
amb compromís de retorn.
Promourem un programa d’intercanvi acadèmic (tipus Erasmus) a escala del Mediterrani i promourem les
relacions entre entitats socials i culturals de les dues riberes.
Promourem l’emprenedoria entre el jovent i crearem dins la Xarxa Inicia un programa d’estímul i
assessorament per a emprenedors joves en l’inici de projectes i el seu seguiment.
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Incrementarem les figures i fonts de finançament per a projectes empresarials innovadors liderats per
joves.
Posarem en marxa nous espais de promoció per als creadors (artistes, dissenyadors, arquitectes, etc) més joves.
Treballarem a través de múltiples àmbits (formació ocupacional, casals de joves, etc) alguns elements que
no estan en els itineraris educatius però que esdevenen clau en el mercat laboral, com són les habilitats
relacionals no cognitives.
Crearem igualment una xarxa per a l’orientació acadèmicolaboral que inclogui persones docents,
pedagogues, psicòlogues, empresàries i treballadores i que permeti la interacció permanent, presencial
o telemàtica amb els i les estudiants de totes les edats per tal que coneguin i s’apropin al món laboral i es
redueixi l’absentisme escolar.

1.5.2. CREAR UNA XARXA INTEGRADA DE SERVEIS A LA JOVENTUT  
Integrarem les necessitats dels i les joves en la planificació de les polítiques públiques i establirem
mecanismes de participació del col·lectiu en el disseny i avaluació de les mateixes.
Per a un millor accés a l’habitatge, consolidarem l’oferta actual de serveis d’informació, ajuts i avals per
accés a l’habitatge de protecció oficial per tal de garantir que les entitats financeres atorguin crèdit als
joves als quals s’ha adjudicat un habitatge de protecció oficial.
Per facilitar el lloguer, difondrem les figures d’aval al llogater que ja s’han demostrat positives com
l’Avantlloguer, i reforçarem les ajudes al pagament del lloguer per a les rendes més baixes.
Reforçarem els programes d’ajuts a joves per a la rehabilitació d’habitatges.
En l’atenció a la Salut, reforçarem els programes actuals dirigits a joves en matèria de trastorns alimentaris,
addiccions, ludopaties, prevenció de maltractaments i atenció a la salut sexual i reproductiva.
Crearem la figura del jove voluntari agent comunitari de salut, per tal de traslladar els hàbits i pautes
saludables entre joves.
En l’atenció a la diversitat, ampliarem l’oferta per a l’aprenentatge formal dels idiomes dels nouvinguts a
les xarxes d’Escoles Oficials d’Idiomes.
En l’accés a la Cultura, plantegem posar en marxa amb el món local una Xarxa per a la Creació Jove que
promogui la creativitat, la connexió entre persones, faci de viver de projectes, etc
Consolidarem i farem créixer també en contingut la xarxa de biblioteques de Catalunya en línia amb el Pla
d’Equipaments Culturals en vigor.
Crearem un Portal de Creadors Joves que sigui alhora espai d’informació i aparador/mercat de creacions.
En l’àmbit de la mobilitat, millorarem els títols, accessos i freqüències en transport públic a les zones
educatives.
Donarem un nou impuls a la mobilitat nocturna en metro, tren i autobús, mitjançant major oferta i millors
preus. Fora de les àrees urbanes implicarem en el seu finançament els empresaris de la nit.
Consolidarem l’oferta actual de mobilitat urbana en bicicleta allà on sigui possible, iniciarem sistemes per
afavorir els desplaçaments interurbans.
Fomentarem l’increment del voluntariat i l’associacionisme, en primer lloc posant en marxa un pla de
gestors d’entitats i associacions que incideixi en la qualitat de la gestió.
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Promourem la participació d’entitats i associacions en la prestació de serveis públics per a joves, en règim
de concurs. Previndrem i intervindrem sobre les bandes juvenils facilitant la formació d’associacions.
Previndrem i intervindrem sobre els joves en risc d’exclusió, facilitant la formació d’associacions que donin
sortida a les necessitats de la seva socialització.

1.6 IMMIGRACIÓ I COHESIÓ
1.6.1. TREBALLAR PER UNS BARRIS DIGNES I COHESIONATS
Volem posar en valor la diversitat de la societat com a oportunitat de desenvolupament social, econòmic,
cultural i humà. I reconeixem que cal gestionar bé els seus impactes.
Continuarem treballant als barris i les zones urbanes, especialment en els entorns amb més risc d’exclusió,
des de polítiques integrals: de millora de l’urbanisme i l’espai públic, de promoció econòmica i de comerç de
proximitat, de foment de la participació ciutadana i les polítiques socials. Treballarem per evitar la creació
de nuclis d’infrahabitatge.
Garantirem que els espais públics siguin espais de convivència on tothom té dret a gaudir i el deure de
respectar des de les normes cíviques.  
Farem polítiques d’habitatge públic i promourem la rehabilitació amb l’objectiu de tenir unes ciutats
equilibrades per al benestar col·lectiu.
Establirem, d’acord amb les administracions implicades, criteris d’empadronament per evitar la
sobreocupació d’habitatges i d’acord amb la legislació.
Impulsarem, conjuntament amb els ajuntaments polítiques de mediació i microgestió de conflictes,
ordenances de civisme, agents de mediació, taules de convivència, etc.
Ens comprometem a donar suport als ajuntaments per a la resolució de conflictes i dotar-los dels mitjans
adequats per garantir la convivència i el civisme. Tot ajuntament tindrà una dotació mínima d’agents de
mediació.
Reforçar la capacitació dels professionals que treballen als barris amb més presència d’immigració
(professionals en l’àmbit de la mediació, seguretat, serveis públics, etc.)
Donarem a conèixer i farem acomplir les normatives en els establiments comercials.

1.6.2. ACOLLIR I FACILITAR LA INTEGRACIÓ DE LES PERSONES IMMIGRADES
Crearem un servei universal d’acollida, tal com preveu la llei aprovada aquesta legislatura, que faciliti un
coneixement de l’entorn, de la llengua i del mercat laboral. Comptant amb l’experiència i la tasca que
realitzen els ajuntaments i el moviment associatiu.
Farem de les escoles de formació de persones adultes l’espai vertebrador de la xarxa pública d’acollida
i suport a la integració, fent cursos d’alfabetització, idiomes, i coneixement de l’entorn, com a espais
educatius i de socialització.
Facilitarem la integració en la societat de les famílies reagrupades, fent especial èmfasi en els grups de
població més vulnerables (dones, joves, etc.). Entenem que l’accés al mercat laboral dels familiars reagrupats
permet una millor socialització i integració de tota la família immigrada.
Treballarem per garantir el dret a la llibertat religiosa, així com el compliment de les normatives dels espais
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de culte. Treballarem perquè la pràctica religiosa sigui des del respecte als drets i llibertats constitucionals,
i la transparència.

1.6.3. TREBALLEM PER UNA SOCIETAT COHESIONADA I EN CONVIVÈNCIA
BASADA EN ELS DRETS I ELS DEURES.
En els processos d’acollida donarem a conèixer les principals lleis i normes vigents per tal d’afavorir el
seu coneixement i compliment. Volem comptar amb la implicació de la xarxa associativa per als processos
d’acollida i de difusió del coneixement de l’entorn.
Vetllarem per la difusió i pel compliment de les regles i normes de convivència en les comunitats de veïns
i espais públics per garantir la cohesió social.

1.6.4. GARANTIR UNS SERVEIS PÚBLICS GARANTIREM D’ACORD AMB LA
POBLACIÓ ACTUAL DE CATALUNYA.
Continuarem adaptant els serveis públics a la nova realitat social, aportant més recursos al sistema de
benestar perquè no deixi fora necessitats pel creixement de la demanda. Fomentarem la formació dels i les
professionals dels serveis públics sobre les realitats de la immigració.
Garantirem l’accés en igualtat d’oportunitats als serveis públics sense discriminacions per raons d’origen
o religió.

1.6.5. FER QUE LA CULTURA SIGUI UN MOTOR DE LA CONVIVÈNCIA
Potenciarem la utilització de les xarxes de biblioteques i centres cívics com a espais que permetin afavorir
la interacció entre la població immigrada i l’autòctona.
Recolzarem l’associacionisme propi per facilitar una millor acollida inicial de les persones nouvingudes.
Promourem la incorporació de la nova ciutadania en l’associacionisme ciutadà (entitats culturals,
esportives, AMPA, sindicats,...) com a mesura per afavorir la integració.
Impulsarem la visualització i posada en valor de les cultures pròpies de la població immigrada, fomentant
programes d’intercanvi cultural en diferents àmbits ciutadans.
Treballarem en la lluita contra el racisme i la xenofòbia.

1.6.6. ASSEGURAR UNA EDUCACIÓ INTEGRADORA I DE QUALITAT
Afavorirem la integració mitjançant les aules d’acollida, els espais de benvinguda, els plans educatius
d’entorn, els projectes de convivència,...tal com estableix la Llei d’Educació de Catalunya.
Desenvoluparem les mesures adequades per equilibrar la distribució dels alumnes d’origen estranger en
els centres finançats amb fons públics, dins de cada zona educativa.
Dotarem de més recursos les escoles que acullin una gran concentració d’estudiants d’origen immigrant,
per garantir la qualitat de l’educació i la igualtat d’oportunitats.
Desenvoluparem un currículum educatiu inclusiu per a tota la població escolar, ensenyant als nois i noies
a conviure en la diversitat cultural, tot promovent que les tradicions i festes de Catalunya esdevinguin un
patrimoni comú.
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Impulsarem que els tutors i les AMPA disposin de recursos per fomentar la integració de les famílies
immigrades a l’escola.
Fomentarem que l’aprenentatge de les llengües d’origen familiar es realitzin en equipaments públics.
Reforçarem l’alfabetització i la formació d’adults per tal que puguin donar servei a les persones nouvingudes
que no saben llegir ni escriure.

1.6.7. Garantir una adequada incorporació al món del treball
Realitzarem campanyes i altres programes per lluitar contra la discriminació per raó d’origen, religió o
gènere en el mercat de treball.
Combatrem la contractació irregular mitjançant el reforç i l’especialització de la inspecció de treball. A la
feina, els mateixos drets i deures per a tothom.
Facilitarem el retorn de les persones immigrades que ho desitgin i afavorirem les migracions circulars. i
continuarem treballant, en el marc de les nostres competències, per articular una veritable política comuna
europea d’immigració.
El servei d’acollida i el SOC exerciran plenament com a serveis d’orientació laboral per anouvinguts, fent
especial incidència en els grups de població més vulnerables que arriben sense contracte de treball a través
del reagrupament familiar.
Fomentarem la incorporació de persones immigrades en programes i serveis adreçats a les persones
nouvingudes, per tal de facilitar la comunicació amb aquestes.

1.6.8. PROTEGIR, DE MANERA ESPECIAL, A LES PERSONES MÉS FEBLES
Aprofundirem en el coneixement dels processos migratoris i aspectes relacionats amb els diferents models
patriarcals, per poder combatre millor les situacions de violència de gènere.
Potenciarem els programes de prevenció i atenció contra els matrimonis forçats, l’explotació sexual i les
mutilacions genitals femenines.
Millorarem el programa d’acolliment a menors immigrants no acompanyats, amb la cooperació dels agents
socials.

1.7 SERVEIS SOCIALS I POLÍTIQUES D’INCLUSIÓ SOCIAL
1.7.1. CONSOLIDAR ELS SERVEIS SOCIALS COM EL QUART PILAR DE L’ESTAT
DEL BENESTAR
Realitzarem una gestió unificada de les prestacions de l’administració de la Generalitat i de les certificacions
de necessitat social, de manera que sigui consultable pels ens locals que també gestionen programes
d’inclusió.
Millorarem els sistemes d’informació i orientació a la ciutadania sobre els recursos, prestacions econòmiques
i serveis públics disponibles per atendre les seves necessitats. Crearem un servei d’atenció “Serveis Socials
respon”.
Impulsarem un model de serveis socials més eficient i proper a la ciutadania, reforçant els serveis socials
bàsics com a eix vertebrador del sistema de serveis socials, promovent la figura del professional de
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referència per als ciutadans i les ciutadanes que s’hi adrecin.

1.7.2. MILLORAR L’ATENCIÓ A LES PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA.
Simplificarem els tràmits i agilitarem els processos de la Llei de l’Autonomia Personal i Atenció a la
Dependència amb l’objectiu de reduir terminis, millorant la informació a les persones sol·licitants i llurs
famílies i als i les professionals que intervenen, tant sobre el procés de tramitació i resolució com sobre les
revisions que esdevinguin.
Oferirem formació acreditada a les persones cuidadores no professionals que reconegui la Llei de
l’Autonomia personal i Atenció a la Dependència,així com programes de suport emocional i ajuda mútua.
També oferirem serveis de respir.
Possibilitarem que les persones en situació de dependència puguin estar a casa seva potenciant els
habitatges amb serveis, els ajuts a l’adaptació i rehabilitació dels habitatges, els serveis d’atenció a domicili
i les ajudes tècniques.
Assolirem la ràtio de residències públiques recomanada pels organismes internacionals aplicant criteris
d’equilibri territorial per afavorir la proximitat dels centres.
Garantirem un sistema d’accés als recursos socials més àgil tot respectant la igualtat de condicions, sigui
quina sigui la seva condició, orientació sexual, situació social i origen cultural, i promourem les estades
temporals per respir de les famílies.  
Impulsarem un nou model de centres de dia per millorar la oferta d’activitats adequant-la a les necessitats de
les persones grans i llurs famílies, especialment per atendre a persones amb malalties neurodegeneratives,
i flexibilitzant els horaris i l’accés als centres.
Posarem en funcionament centres territorials d’autonomia personal per informar i donar suport a les
famílies i persones amb dependència.

1.7.3. IMPLEMENTAR POLÍTIQUES DE FOMENT DE LA INCLUSIÓ SOCIAL
Continuarem treballant en els territoris més desafavorits de forma coordinada amb polítiques urbanístiques,
de promoció econòmica i socials mitjançant la Llei de Barris.
Donarem suport als ajuntaments perquè realitzin Plans Locals per a la inclusió social, reforçant les xarxes
personals i comunitàries que actuïn com a elements de prevenció, de promoció social i de foment de la
cohesió social.
Realitzarem polítiques de suport a les famílies per trencar la transmissió de la pobresa de generació en
generació, entre elles:
•

Incrementarem l’escolarització dels infants de 0 a 3 anys per atendre les famílies que ho requereixin.

•

Crearem espais i serveis de suport a les famílies en les seves necessitats més quotidianes

•

Facilitarem l’accés a les activitats de lleure amb beques a les famílies més necessitades.

Farem de l’escola un espai que fomenti la inclusió treballant contra el fracàs i abandonament escolar,
mantenint i impulsant els Plans Educatius d’Entorn.
Desenvoluparem programes per treballar amb joves a partir de 15 anys que tinguin dificultats a l’escola,
amb l’objectiu de millorar les seves habilitats socials, formatives i professionals.
Potenciarem els ajuts econòmics per als joves que vulguin realitzar estudis post-obligatoris, per augmentar
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els nivells de formació de la població juvenil.
Continuarem realitzant polítiques actives d’ocupació, amb especial incidència en els col·lectius amb més
dificultat d’inserció laboral o en risc d’exclusió social (dones, persones majors de 45 anys, població gitana,
persones amb persones amb discapacitat física, intel·lectual i sensorial o malaltia mental, etc.) i establirem
projectes pluriennals per donar més estabilitat a les entitats que les realitzen.
Continuarem impulsant mesures interdepartamentals de suport a la integració de les persones amb
discapacitat física, intel·lectual i sensorial o malaltia mental i llurs famílies que tinguin com a objectiu
potenciar al màxim la seva autonomia personal funcional i laboral, garantir la igualtat d’oportunitats,
fomentar una societat accessible i eliminar les barreres que generen estigma social actualment existents.
Fomentarem la inclusió social a través de la cultura. Facilitarem l’accés a l’oferta cultural a les persones en
risc d’exclusió social.
Elaborarem el III Pla integral del Poble Gitano per continuar aprofundint en el reconeixement i promoció
del poble gitano a Catalunya.
Realitzarem les modificacions legislatives necessàries per adaptar la normativa als requisits establerts a la
Convenció de Nacions Unides sobre el Drets de les Persones amb discapacitat física, intel·lectual i sensorial
de 13 de desembre de 2006. Elaborarem una nova llei d’accessibilitat de Catalunya.
Promourem la gestió del coneixement sobre la pobresa a Catalunya mitjançant l’Observatori Català de la
Pobresa i la Inclusió Social de Catalunya. Establirem un sistema d’indicadors, actualitzat i comparable, amb
indicadors internacionals que siguin útils per a la presa de decisions, que permetin fer un seguiment de
l’exclusió social i una avaluació de les polítiques d’inclusió.

1.7.4. COMBATRE L’EXCLUSIÓ SOCIAL
Continuarem fent de la Renda Mínima d’Inserció un instrument eficaç per combatre els efectes de la crisi
econòmica, tot procurant incrementar els índex i millorant el seguiment i suport de les persones en el seu
procés d’inserció i enfortint el paper de les empreses d’inserció.
Potenciarem els ajuts als pagaments del lloguer i a la rehabilitació d’habitatges perquè tothom pugui viure
en un habitatge digne i accessible.
Establirem criteris equitatius en el territori per distribuir les beques menjador i altres ajuts a les famílies,
amb la voluntat, com ara mateix, que arribin a totes les famílies que ho requereixen.
Crearem programes coordinats entre salut i serveis socials per persones marginades i amb greus problemes
de salut (toxicòmans, malalts mentals, persones amb VIH,...)per tal de millorar la seva qualitat de vida, la
seva integració social i per lluitar contra l’estigma social.
Adaptarem la Xarxa d’Atenció a les Drogodependències per assolir més eficàcia davant els problemes
socials i de salut de la drogodependència, i donar resposta als nous perfils en el consum de drogues amb
tractaments adequats i accions preventives.

1.7.5. TREBALLAR AMB EL MÓN LOCAL, LES ENTITATS SOCIALS I LA CIUTADANIA
Treballarem amb els ajuntaments per avaluar conjuntament els efectes de la Llei de Barris i els Plans Locals
per a la Inclusió social, per tal que l’objectiu principal sigui combatre l’exclusió.
Mantindrem els fons als ajuts d’urgència social dels ajuntaments i d’entitats socials perquè puguin atendre
de forma coordinada les situacions de risc d’exclusió social derivades de la crisi econòmica.
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Farem més simples i més ràpids els tràmits administratius que afecten als ciutadans i ciutadanes i als
professionals, i millorarem la interconnexió dels sistemes informàtics entre món local i Generalitat fent de
l’administració electrònica una prioritat.
Elaborarem el segon Pla de Suport al Tercer Sector Social 2011-2013 per enfortir definitivament el tercer
sector social contribuint a la seva major eficàcia i eficiència i per aconseguir més cohesió social.
Promourem espais de participació per a la Taula del Tercer Sector en òrgans on participin altres agents
socials i pels temes d’inclusió social. Crearem un marc fiscal català favorable a la implicació i el suport
directe de la ciutadania al Tercer Sector Social.
Potenciarem la participació del tercer sector social en el disseny i avaluació de les polítiques i programes
de la Generalitat que l’afectin.
Fomentarem la inclusió social a través de la cultura. Facilitarem l’accés a l’oferta cultural a les persones en
situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.
Avançarem en el model de concertació de serveis d’atenció a les persones amb les entitats del tercer
sector social i en el model de finançament pluriennal per tal de donar més estabilitat econòmica a les
entitats i millorar la qualitat dels serveis que presten.
Aprofundint en les polítiques ja iniciades, posarem en marxa el III Pla Integral del Poble Gitano pel període
2014-2018, posant èmfasi en l’efectiva coordinació d’aquestes polítiques dins de tota l’administració,
i en la interlocució amb els representants del Poble Gitano i en la promoció de polítiques d’integració,
especialment per a la població gitana provinent d’altres països

1.8 SALUT
1.8.1. PROPOSTES PER GARANTIR I MILLORAR EL SISTEMA DE SALUT DE
CATALUNYA
La salut és un valor social de primer ordre, un valor que va més enllà d’una circumstancia individual.
La prevenció, el manteniment i la recuperació de la salut ha de ser responsabilitat tant de l’individu i la
comunitat, com de les empreses, les institucions i el govern, ja que afecta al benestar individual i col·lectiu.
La Salut és un objectiu estratègic de primer ordre dels governs socialistes. És per això que és indispensable
vetllar per construir un gran acord polític per la sostenibilitat de la qualitat i l’equitat del sistema sanitari
a nivell autonòmic i també d’estat. La millora contínua de la qualitat dels serveis sanitaris, l’augment
necessari de la seva productivitat i eficiència, i l’aprofundiment en la transparència i participació dels
professionals i de la ciutadania en els serveis de salut, són els nostres objectius prioritaris de legislatura.      
Es fa imprescindible l’actualització i modernització de l’administració sanitària en el seu conjunt. Com
també la revisió i actualització dels instruments de què es disposen per garantir una bona administració
i una millor gestió dels recursos disponibles. Serà convenient un nou abordatge des de la funció publica,
pel que fa a la definició de les condicions de treball dels professionals sanitaris, per tal de promoure el
professionalisme en el si de les organitzacions.        
Es fa del tot necessari consolidar el sector de la salut com un sector de l’economia del coneixement, serveis
d’alt valor afegit, indústria i tecnologia, amb importants aportacions al sector agroalimentari com també
al turisme, l’oci i el lleure. El sector salut és un dels motors d’un nou model productiu i internacionalitzat i
és per aquest motiu que es fa indispensable la revisió de la seva organització.
El Sistema Català de Salut ha esdevingut una peça clau de les polítiques socials a Catalunya. El Departament
de Salut ha vingut desenvolupant polítiques per a garantir l’equitat i la qualitat del sistema en tot el territori.
Ens proposem aprofundir en aquestes polítiques conjuntament amb tots els proveïdors, en tots els nivells
d’atenció, i especialment tenint en compte les iniciatives dels Governs Territorials de Salut. L’Agència de
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Qualitat i Desenvolupament Professional en Salut en serà garant.   
Potenciarem les polítiques que incentivin a aquells proveïdors de serveis sanitaris que ofereixin millors
resultats tant en termes de salut com de gestió, sobre la població que han d’atendre segons el Pla de Salut.
La central de resultats publicarà periòdicament els resultats de tots els centres i institucions sanitàries,
amb la finalitat de retre comptes de l’ús dels recursos públics a la ciutadania.
Continuarem reduint la burocràcia, descentralitzarem i simplificarem el funcionament administratiu de tot
el sistema públic de salut. El Departament de Salut informarà a la ciutadania mitjançant l’ús intensiu de les
tecnologies de la informació.
Avançarem en sistemes d’optimització de tots els recursos, incentivant polítiques d’aliances entre
proveïdors, que permetin guanyar en eficiència, fent compatible l’autonomia de gestió dels centres.   

1.8.2. PROPOSTES PER GARANTIR I MILLORAR L’ATENCIÓ MATERNOINFANTIL I
LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA  
Desplegarem el Pla estratègic d’ordenació de l’atenció maternoinfantil i d’atenció a la salut sexual i
reproductiva a tot el territori alhora que garantirem el dret de les dones a decidir sobre la seva salut sexual
i reproductiva. Així doncs, oferirem la informació necessària per orientar a la lliure decisió del part.
Farem possible l’atenció al part natural als Hospitals Maternoinfantils d’arreu de Catalunya i, tots els
Hospitals on es facin parts, dotant-los de la màxima seguretat, confortabilitat i calidesa per a l’atenció al
naixement.  Desenvoluparem estratègies per el desplegament òptim de la Llei de Salut Sexual i Reproductiva
i de la Interrupció Voluntària de l’Embaràs (com a exemple garantir l’accessibilitat als serveis d’atenció a
la salut sexual i reproductiva reforçar l’educació afectiva i sexual en especial als joves, i garantir la millor
atenció a les dones que decideixen interrompre l’embaràs).
Garantirem el dret a la millor informació disponible en l’àmbit de salut de les dones, per tal d’assegurar la
seva autonomia en la presa de decisions. Potenciarem la incorporació de la perspectiva de gènere en la
recerca en ciències de la salut. Garantirem el desplegament del protocol per a l’abordatge de la violència
masclista en l’àmbit de la salut a Catalunya.

1.8.3. FOMENTAR EL BON ÚS DELS SERVEIS PÚBLICS DE SALUT
Informarem amb tota claredat a la ciutadania dels drets i deures en relació a l’ús dels serveis de salut.
Disposarem d’un catàleg clar dels serveis que es prestaran a la sanitat pública, i elaborarem un mapa de
serveis, en funció de la ràtio de població, per cada territori.
Informarem a la ciutadania del cost pel sistema de salut dels medicaments que pren i dels serveis sanitaris
que rep. Alhora els professionals disposaran del cost dels serveis que produeixen directament i dels que
indueixen mitjançant prescripció (fàrmacs, proves diagnostiques, intervencions i tècniques).
En el marc del debat estatal per a la sostenibilitat del sistema i sempre garantint l’equitat en les prestacions,
analitzarem les repercussions d’una distribució més justa que l’actual, pel que fa a les aportacions de
la ciutadania, d’una forma directa o bé mitjançant assegurança, (i al mateix temps garantirem l’accés a
medicació d’alt cost i crònica de les persones sense recursos).
Enfortirem la participació de les associacions de pacients i familiars, i el voluntariat en salut, com a part
substantiva del sistema. Potenciarem els treballs de la Comissió Assessora en Malalties Minoritàries, creada
pel Servei Català de la Salut l’ any 2009. I la implementació de polítiques de salut que comportin una
millora en la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la qualitat de vida dels pacients afectats, a partir de la
col·laboració entre l’administració, els i les professionals i les associacions de pacients i familiars.
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1.8.4. PREVENIR LA MALALTIA I PROMOURE HÀBITS SALUDABLES
Garantirem dins el termini de la legislatura el desplegament de la cartera de serveis definida a la Llei
de Salut Pública de Catalunya en col·laboració amb els ajuntaments i altres agents socials, de salut, i
institucions relacionades.
Mitjançant l’Agència de Salut Pública de Catalunya farem que la salut pública sigui l’eix fonamental del
sistema de salut i el reforç de la promoció, la prevenció, la protecció de la salut i la vigilància epidemiològica.
El Pla d’Innovació d’atenció primària i salut comunitària ha de reforçar la integració de les activitats
comunitàries en la xarxa assistencial i fer possible la consolidació dels diversos programes implementats:
Salut i Escola, Activitat Física mitjançant el PAFES, per tal de que cada vegada més l’esport sigui una eina
de prevenció i tractament de la salut, així com l’ Alimentació saludable, Salut i Barris, Salut Laboral, Salut
i Mediambient, Salut i lleure, etc.   

1.8.5. CONTINUAR MILLORANT L’ACCÉS A LES XARXES SANITÀRIES ADEQUANT
MILLOR L’OFERTA A LES NECESSITATS
Garantirem l’accés presencial o virtual als serveis sanitaris quan se’ls requereix, ampliant els recursos que
siguin necessaris. Potenciarem les teràpies de tractament domiciliari, com per exemple: diàlisi domiciliària,
oxigenoteràpia o cures pal·liatives, nutrició parenteral, ATDOM, etc.
Garantirem el temps d’accés a proves diagnòstiques, especialistes i cirurgia en 15 dies a les atencions
preferents; 3 mesos (màxim) en proves diagnòstiques i especialistes de visites ordinàries i 6 mesos (màxim)
a totes les intervencions quirúrgiques.
Generalitzarem i potenciarem totes les fórmules d’accés al sistema de salut, alternatives a les presencials,
com la telefònica i la xarxa telemàtica, per a tots els proveïdors del sistema. Els ciutadans i les ciutadanes
podran consultar el professional sanitari per telèfon, mail, videoconferència o xat. I també desplegarem a
tot el territori la Carpeta de Salut a l’accés personalitzat per part de la ciutadania a la seva història clínica
i a les imatges digitals que formin part dels seus diagnòstics.
Incrementarem la capacitat de resolució de l’atenció primària de salut com a porta d’entrada al sistema i
com a garant del continu assistencial, a fi de millorar la seva accessibilitat. Promourem que es desenvolupi
una normativa específica, per tal que es garanteixi l’etiquetatge dels productes alimentaris de forma
generalitzada, per facilitar el consum de productes sense gluten als celíacs.

1.8.6. APOSTAR PEL TREBALL EN XARXA I FOMENTAR LA SALUT DES DE TOTS
ELS ÀMBITS.
Implantarem el pla d’innovació d’atenció primària i salut comunitària.
Prioritzarem estratègies per incidir en els factors socials i econòmics que repercuteixen en la salut i que
tenen el seu origen en les desigualtats socials.
Continuarem millorant la coordinació i la cooperació entre les diferents línies de serveis (atenció primària,
atenció especialitzada ambulatòria, hospitals, serveis sociosanitaris, salut mental i emergències).
Planificarem conjuntament l’activitat dels serveis de salut i els serveis socials per donar una resposta
global a les necessitats sociosanitàries, en un model integrat en la xarxa de serveis de la dependència des
dels territoris.
Implantarem el Pla Interdepartamental de Salut Pública, i el Pla integral de salut mental.
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1.8.7. COOPERAR AMB ELS MUNICIPIS EN LA GOVERNANÇA DEL SISTEMA DE
SALUT I LA PRIORITZACIÓ DE LA SALUT PÚBLICA:
Finalitzat el desplegament dels Governs Territorials de Salut, promourem una major participació,
dinamitzant els Consells de Salut i implantant els plans estratègics plurianuals.
Continuarem apostant per una governança del sistema basada en la proximitat.

1.8.8. FINANÇAR LES POLÍTIQUES DE SALUT AMB SUFICIÈNCIA I CONVERGIR
AMB L’EUROPA DELS 15
Augmentarem progressivament l’aportació de recursos públics a la sanitat per convergir amb les xifres
mitjanes de despesa en relació a PIB i despesa per càpita de l’Europa dels 15. A més a més, garantirem que
Catalunya es situï a la capçalera de la Salut Pública d’Espanya i d’Europa.
Incrementarem els ingressos dels centres sanitaris mitjançant mesures que ajudin a clarificar l’origen de
l’assegurança que pot cobrir la patologia que pateix el ciutadà (ex. assegurances públiques i privades,
mútues de treball, accidents de trànsit, assegurances esportives i escolars).
Impulsarem a nivell de l’Estat un gran pacte que permeti consolidar el model actual per als propers 20 anys.
Participarem activament en la Unió Europea per promoure una agenda comuna europea en polítiques de
salut i vetllarem per identificar i aturar el turisme sanitari.

1.8.9. PROMOURE L’ÚS RACIONAL DE MEDICAMENTS I OPTIMITZAR LA DESPESA
FARMACÈUTICA
Estendrem la recepta electrònica i la farem interoperable amb la resta de l’Estat i Europa.
Potenciarem la progressiva dispensació dels fàrmacs prescrits en dosis unitàries personalitzades, així com
la prescripció dels fàrmacs que en igualtat terapèutica tinguin el menor cost, ja siguin genèrics o de marca,
que a igualtat de fórmula terapèutica sigui de cost menor.
Fomentarem la qualitat de la dispensació dels medicaments i l’educació sanitària de la ciutadania per
desmedicalitzar la vida quotidiana.
Continuarem introduint polítiques que permetin als i les professionals millorar la qualitat de la prescripció.
Incorporarem igualment criteris d’utilitat terapèutica, cost-efectivitat i impacte pressupostari en la selecció
de fàrmacs.

1.8.10. IMPULSAR EL PROFESSIONALISME, INCENTIVANT LA FORMACIÓ
CONTINUADA I L’AUTONOMIA CLÍNICA
Impulsarem mecanismes d’incentius i de reconeixement perquè els professionals sanitaris reforcin el seu
sentit de pertinença al sistema de salut.
Analitzarem les necessitats de salut de la població per dimensionar millor els recursos sanitaris.
Aprofundirem en les polítiques retributives basades en el desenvolupament professional. Fomentarem una
carrera professional i de mèrits desenvolupada globalment a la xarxa sanitària. Promourem alhora sistemes
de recertificació d’habilitats i coneixements.
Treballarem amb tots els col·legis professionals per aprofundir en el rol de les distintes professions i
potenciarem el desenvolupament de les competències pròpies de cada professió.
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Potenciarem encara més la capacitat de resolució i el desenvolupament de les competències dels
professionals d’infermeria així com el seu lideratge en els àmbits de l’assistència, la docència, la gestió i
tots els seus àmbits de treball.
Potenciarem el rol dels farmacèutics com a agents de salut, facilitant el treball conjunt amb la resta de
professionals del sistema.

1.8.11. CONSOLIDAR UN SISTEMA DE FINANÇAMENT MÉS EFICIENT I MÉS
EQUITATIU
Reforçarem el paper del Servei Català de la Salut com a asseguradora pública del sistema de salut, amb la
missió de prestar els serveis sanitaris amb la màxima qualitat i equitat territorial i en coherència amb els
instruments de planificació, establerts pel Departament de Salut, com per exemple: els Plans de Salut, el
Mapa Sanitari, sociosanitari i de Salut Pública, els Plans Directors i els Plans Estratègics i de Reordenació.  
Proposarem que el Servei Català de la Salut, en el marc de la nova Llei de Salut, sigui agència asseguradora
pública del Departament de Salut i garant de la implementació de les seves polítiques al territori mitjançant
un contracte programa de caràcter plurianual i tresoreria pròpia. La Central de Resultats vetllarà per la
transparència en l’assignació dels recursos.  
Els contractes del Servei Català de la Salut amb els proveïdors de serveis, incorporaran els elements
necessaris per garantir d’una banda la millora contínua de la qualitat i seguretat de la pràctica clínica a
fi de reduir la variabilitat i, d’altra banda, el manteniment, actualització i reposició de les instal·lacions i
dels equipaments assistencials. El contracte incorporarà també l’obligatorietat de què els diversos models
organitzatius dels centres i les institucions contractades, tinguin en compte les recomanacions fetes pels
Consells de la Professions Mèdica i Infermera.

1.8.12. SEGUIR IMPULSANT LA RECERCA I INNOVACIÓ EN SALUT PER
CONTRIBUIR AL CANVI DE MODEL PRODUCTIU
Invertirem més en recerca biomèdica, sociològica, i en economia de salut, entre d’altres, d’una manera
integral i eficient, fent possible una major coordinació de les plataformes i equips existents. Cal potenciar
el retorn social de la recerca amb el foment de Parcs Biomèdics oberts i d’escala competitiva i mantenir
programes de finançament estables de caràcter plurianual.
Prioritzarem la recerca i la innovació en salut en l’agenda política del Departament de Salut.
Consolidarem i donarem continuïtat a l’esforç en investigació i innovació fet els darrers anys, donant valor
al mecenatge. El Govern de la Generalitat donarà suport específic a les àrees territorials on es concentren
els espais sanitaris de recerca mèdica, pública i privada, com a pols preferents de desenvolupament
territorial i canvi del model productiu català.

1.8.13. APROVAR LA NOVA LLEI DE SALUT DE CATALUNYA
Impulsarem, 20 anys després de la Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, la Llei de Salut de Catalunya,
per garantir la sostenibilitat, la qualitat, l’equitat i la suficiència financera del sistema de salut. Aquesta llei
tindrà com a objectiu consolidar i garantir totes les millores dels darrers anys i crear el marc per impulsar
el conjunt de les polítiques innovadores en salut que comprometem en aquest Programa.

1.8.14. ATENCIÓ D’EMERGÈNCIES MÈDIQUES:
Farem del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) un referent en la prestació i investigació en matèria
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d’emergències mèdiques.
Potenciarem el servei d’atenció a la ciutadania “Sanitat Respon” com a un element necessari i imprescindible
per al sistema sanitari i els i les professionals.
Potenciarem la coordinació amb la resta d’agents que intervenen en el sistema d’emergències de la
Generalitat.
Potenciarem la participació del SEM en la gestió integral de les emergències de Catalunya a través del 112.

1.8.15. FACILITAR L’ACCÉS TELEMÀTIC AL SISTEMA DE SALUT DE CATALUNYA:
Potenciarem l’accés al sistema de salut utilitzant tant el telèfon com les noves tecnologies.
Implantarem programes de telemedicina sobretot en l’atenció a malalts crònics i a malalts fràgils.

1.9 ESPORTS
1.9.1. PER LA UNIVERSALITZACIÓ DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT
Farem que els valors de l’esport, siguin presents a la societat des de l’escola, creant espais on fer esport
sigui fer ciutadans i ciutadanes del futur,posant en pràctica tots els valors que té fer esport a totes les
edats.
Treballarem colze a colze amb els ajuntaments, les diputacions i les federacions per completar la ja extensa
xarxa actual d’equipaments, seguint les indicacions del PIEC.
Establirem un programa de suport al manteniment dels equipaments.
Crearem consorcis o impulsarem la signatura de convenis entre municipis per fomentar l’ús compartit
de les instal·lacions esportives d’un mateix àmbit territorial. Treballarem per completar la xarxa bàsica
d’equipaments i estudiarem noves maneres per finançar-la facilitant l’ús per part de tota la societat de les
actuals instal·lacions esportives de les escoles fora d’horari escolar.
Potenciarem el desenvolupament d’espais de pràctica físico-esportiva en zones urbanes, amb una línia
d’ajuts específica.
Estendrem a tota l’atenció primària de salut la “recepta” d’esport. Potenciarem la pràctica d’activitat
físicoesportives com a un objectiu de salut pública.
Redactarem programes especials per integrar els discapacitats a la pràctica esportiva, així com facilitar
l’eliminació de barreres arquitectòniques i el material adaptat a les instal·lacions.
Universalitzarem els programes PAFES i PAAS, adaptant-los a les especificitats del territori.
Impulsarem mesures per facilitar l’accés a la pràctica esportiva de les persones amb rendes més baixes,
com a element de promoció de la salut.

1.9.2. VERTEBRAR I CONSOLIDAR UN SECTOR ECONÒMIC QUE SIGUI MOTOR
D’ACTIVITAT I CREADOR D’OCUPACIÓ
Els i les socialistes apostem per l’Esport com a eina de Promoció Econòmica del País, un 3% del P.I.B a
Catalunya, per això potenciarem aquest àmbit amb diferents mesures.
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Fomentarem els acords entre els ens locals, clubs i entitats esportives i el Departament d’Educació per
a l’aprofitament conjunt dels equipaments esportius per tal que es puguin utilitzar més enllà de l’horari
escolar i optimitzar d’aquesta manera les infraestructures públiques.
Impulsarem els esports minoritaris, tant a nivell econòmic com en la seva difusió.
Desenvoluparem polítiques actives per donar suport al teixit esportiu femení i potenciant la pràctica de
l’esport entre les noies.
Cal dimensionar adequadament la formació dels i les professionals, tot plantejant que l’esport sigui un
sector generador net d’ocupació. Elaborarem i dotarem un Pla de foment, promoció i impuls de l’Esport
universitari adequat a la realitat amb convenis amb cada universitat.
Treballarem perquè l’INEFC, com a centre d’ensenyament superior, continuï sent un centre de referència
en docència, recerca i suport a l’alt rendiment esportiu.
Consolidarem els centres existents i vetllarem per la seva viabilitat.
Treballarem perquè es puguin incrementar les places de l’INEFC i de les branques de FP de professions de
l’esport, així com la formació contínua.
Facilitarem eines per professionalitzar la gestió de les associacions i entitats esportives.
Afavorirem la formació i professionalització, així com la contractació de joves per part de les associacions
esportives, d’acord amb la nova Llei de l’Esport a Catalunya.
Definirem clarament les relacions de voluntariat i de treball professional i, en els casos convenients, en
facilitarem la conversió.
Lluitarem contra l’intrusisme professional en el marc de la Llei de Professions de l’Esport.
Crearem programes per a una transició adequada de l’esportista d’elit al món laboral una vegada conclosa
la seva activitat esportiva.
Fomentarem la innovació, l’emprenedoria i el flux de recursos privats
Formarem els professionals de l’esport en gestió d’empreses esportives.
Crearem una entitat d’àmbit català per canalitzar el patrocini privat d’activitats esportives alhora que
promourem que els grans patrocinadors i organitzadors esportius tinguin una visió més àmplia de l’esport
i incorporin criteris de responsabilitat social corporativa (RSC).
Desenvoluparem el mecenatge per tal de facilitar la inversió privada en la pràctica esportiva i en la
construcció de nous equipaments esportius.
Presentarem iniciatives legislatives als parlaments català, espanyol i europeu per tal de dotar el mecenatge
i l’esponsorització d’incentius fiscals.
Establirem un codi de bones pràctiques per incorporar criteris de sostenibilitat econòmica en l’organització
d’esdeveniments esportius.
Fomentarem les energies renovables en els equipaments esportius públics.

1.9.3. L’ESPORT COM A VEHICLE DE LES POLÍTIQUES D’INCLUSIÓ, SALUT I
EDUCACIÓ
Vetllarem perquè l’esport, sobretot el de base, l’infantil i el juvenil, potenciï els valors del treball en equip,
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el respecte al contrari i el joc net. L’esport ha de ser una política d’acció social.
Desenvoluparem un programa per fomentar la inclusió social a través de l’esport en col·laboració amb
el departament competent en polítiques socials. Desenvoluparem un pla concertat amb el Departament
d’Educació per tal que totes les noves construccions i remodelacions escolars, sempre que l’emplaçament
ho permeti, prevegin espais esportius per facilitar la pràctica física i esportiva.
Crearem conjuntament amb els ens locals, un servei d’assessorament tècnic als municipis per fomentar la
pràctica esportiva entre la població en risc d’exclusió social.
Impulsarem l’existència d’activitat de competició arreu del país. Ajudarem a desplegar les entitats territorials
que preveu el Decret d’entitats esportives i formarem als professionals sanitaris en la prescripció d’activitat
física.
Desenvoluparem la Xarxa de Tecnificació Esportiva de Catalunya construint i condicionant nous Centres
territorials de tecnificació.
Fomentarem una col·laboració més estreta entre l’àmbit sanitari, educatiu i esportiu, amb l’objecte de
definir i implementar actuacions específiques per reduir el sobrepès, l’obesitat i altres riscos per a la salut,
entre població en risc d’exclusió social.
Pel que fa a l’esport federat, premiarem aquells clubs i federacions els projectes dels quals tinguin una
incidència clara en el foment de la pràctica esportiva de base.  Treballarem per incorporar a la iniciació,
activitat i competició esportiva, valors socials positius. L’esport és una eina fonamental per a l’educació, la
integració i la cohesió social.
Vetllarem per assegurar que cap escolar resta sense pràctica esportiva i sempre que tècnicament sigui
possible, farem que els nous centres educatius tinguin un pavelló esportiu, fent funcions d’equipament
esportiu per al barri o el municipi.
Reforçarem els equips de dinamització territorial de l’esport escolar, amb l’objectiu que tots els centres
tinguin equips en alguna disciplina i participin en competició, facilitant l’intercanvi esportiu entre centres
escolars i vetllant per la participació de professionals de l’esport en horari extraescolar.
Reforçarem els equips de dinamització territorial de l’esport escolar, amb l’objectiu que tots els centres
tinguin equips en alguna disciplina i participin en competició, facilitant l’intercanvi esportiu entre centres
escolars i vetllant per la participació de professionals de l’esport en horari extraescolar.
Continuarem la línia de subvencions a entitats esportives ja iniciada.
Donarem suport a aquells projectes esportius clubs i entitats que són emblemàtics en els seus territoris i
que promouen la pràctica de l’esport de base i els promocionen econòmicament. Treballarem, sobretot en
l’ensenyament obligatori, perquè la relació dels currículums en horari lectiu i no lectiu siguin congruents i
complementaris.
Potenciarem el treball en xarxa, conveniat amb les entitats municipalistes, la UCEC i la UFEC per al
desenvolupament de nous programes i projectes esportius arreu del país.
Potenciarem el treball dels Consells Esportius en l’organització i delegarem als consells esportius i l’UCEC
el programa dels Jocs Esportius Escolars.
Desenvoluparem plans de formació de millora tècnica i pedagògica, tant presencials com virtuals, amb
federacions i consells per a la millora de la pràctica i els hàbits esportius.
Garantirem una pòlissa d’assegurança gratuïta a tots els esportistes fins als 16 anys.
S’ha de garantir l’ús de les instal·lacions esportives, per a la gent gran, joves i discapacitats, fomentant
horaris adaptats a la realitat de cada col·lectiu, ajudes a la rehabilitació i adaptació de les instal·lacions
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i promovent una xarxa de monitors de suport per tal que la pràctica de l’esport sigui una realitat per a
tothom Hem de garantir l’accés a la pràctica esportiva dels col·lectius més febles i vulnerables i d’aquells
que es troben en situació de dependencia.
Impulsarem entre les entitats i clubs esportius, la redacció de projectes esportius en valors; aquests
projectes així com les accions per a la seva implementació es valoraran específicament en les polítiques de
premis i subvencions de la Generalitat.

1.9.4. REFORÇAR LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE CATALUNYA GRÀCIES A
L’ESPORT
Seguirem invertint en generar esportistes d’elit a través d’estructures d’excel·lència.
Sostindrem la renovació del CAR com un dels espais de formació d’esportistes d’elit millors d’Europa.
Associarem grups de recerca bàsica universitaris a la millora de les prestacions esportives.
Desenvoluparem la Xarxa de Tecnificació Esportiva de Catalunya construint i condicionant nous Centres
territorials de tecnificació i potenciarem la pràctica d’un esport competitiu i d’excel·lència a Catalunya.
Crearem un programa de màrqueting de país per potenciar la imatge dels seus millors clubs i esportistes.
Treballarem amb les federacions catalanes i l’UFEC per al reconeixement internacional de l’esport català,
tenint en compte que són les interlocutores amb la possibilitat d’aconseguir aquest reconeixement en el si
de les federacions internacionals.
Apostarem pels grans esdeveniments per tal de projectar el País a nivell internacional, com ho proven  els
recolzaments a les candidatures dels Jocs del Mediterrani a Tarragona, els Jocs Olímpics d’Hivern a
Barcelona Pirineu, així com també, els ja assolits Mundial d’Handbol, el Mundial de Natació i els Grans
Premis d’automobilisme i motociclisme, entre d’altres.
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2
UNA ECONOMIA MÉS COMPETITIVA PER SORTIR
ENFORTITS DE LA CRISI

2.1 ECONOMIA
La crisi que travessem marcarà un abans i un després en la manera d’entendre i de viure en un món
globalitzat. És molt probable que vinguin uns anys de creixements moderats on serà difícil crear ocupació
i caldran molts esforços per continuar dotant al nostre país de l’Estat del Benestar que necessita. La
globalització, el canvi tecnològic, la davallada d’alguns sectors referents a Catalunya i l’excés d’endeutament
de les administracions, famílies i empreses determinen la manera de sortir de la crisi. Estem davant una
etapa de riscos importants, però també de reptes i oportunitats. Per això els i les socialistes entenem que
la nostra estratègia econòmica passa per continuar transformant el nostre model productiu, dur a terme
les reformes estructurals necessàries i, a la vegada, fer els ajustos pertinents sense oblidar que el seu cost
s’ha de repartir de manera justa.

2.1.1. LIDERAR UN PROJECTE ECONÒMIC I SOCIAL DE FUTUR A CATALUNYA,
QUE SIGUI UN MOTOR PER A EUROPA I LA RESTA D’ESPANYA
Les persones socialistes defensem l’avenç en el diàleg i la concertació amb els agents econòmics i socials a
partir d’instruments com l’Acord Estratègic, instrument de decisió en política socioeconòmica que promou
el progrés econòmic a la vegada que l’equilibri social i dota de més solidesa als acords presos. Per tot
això, i especialment davant la necessitat de promoure reformes i la nostra voluntat que siguin pactades,
impulsarem un nou Acord Estratègic 2012-2015 per tirar endavant de manera compartida els canvis que
caldrà seguir desenvolupant a la nostra economia per fer-la més competitiva, més sostenible i amb més
capacitat de crear ocupació de qualitat.
Catalunya continuarà impulsant un model productiu en els sectors estratègics en què compta amb
lideratge i competitivitat a escala europea: les Ciències de la Vida, el Turisme de qualitat, el sector de
les Tecnologies de la Informació, l’R+D+i en l’àmbit dels sectors industrials amb més pes a l’economia,
entre d’altres. Apostarem pels nous àmbits de la cultura, l’audiovisual, els serveis avançats a la ciutadania
i el medi ambient i l’eficiència energètica com a sectors amb capacitat de creació de llocs de treball i de
posicionament internacional del teixit productiu i de serveis de Catalunya.
Impulsarem projectes perquè l’energia contribueixi a modificar altres sectors claus de la nostra economia:
les energies renovables i l’eficiència energètica ajudaran a transformar sectors com la construcció i la
indústria. Un bon exemple serà l’automoció amb l’impuls decidit dels vehicles elèctrics pel qual destinarem
recursos per liderar projectes i inversions, creant les infraestructures públiques perquè sigui viable la seva
implantació a les nostres ciutats. Volem convertir Barcelona i Catalunya en la capital europea del vehicle
elèctric, per unes ciutats més sostenibles mediambientalment i amb menys consum energètic, i a la vegada
per posicionar la nostra indústria com un referent en el desenvolupament d’aquest sector.
Treballarem per tenir un sector financer sòlid a Catalunya i per potenciar un sector financer català
compromès amb les famílies, les empreses i les persones emprenedores. Consolidarem i reforçarem les
caixes d’estalvis catalanes per garantir-ne la seva viabilitat i la funció social i territorial i alhora assegurar
que una menor competència en alguns territoris no anirà ni contra les empreses ni les famílies. Així
mateix, vetllarem perquè el procés de fusions es faci de manera ordenada i amb el menor impacte per a
usuaris i treballadors. Respecte de les actuacions de l’obra social de les caixes d’estalvi, aprofundirem en la
concertació amb les entitats financeres catalanes sobre el destí d’aquests fons en funció de les necessitats
socials.
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Hem après que han de ser les institucions europees les que gestionin una situació de crisi com la que hem
viscut. Per això treballarem perquè estiguin més enfortides i millor coordinades. Donarem suport a les
reformes del sistema financer a Europa i recolzarem la demanda de gravar les transaccions financeres.
Tirarem endavant una política sobre les pràctiques del sector financer que impossibiliti un daltabaix com el
que hem patit i que permeti redistribuir de manera més equitativa els beneficis que generar una economia
de mercat oberta i lliure. Acordarem amb les caixes catalanes que no promoguin ni participin en fons o
altres instruments financers d’alt risc i que reforcin la seva responsabilitat social corporativa.
Reforçarem el paper de l’ICF com a banc públic per donar suport a projectes estratègics i socials, noves
inversions empresarials i per millorar l’accés al circulant. Seguirem impulsant una política decidida de
cobertura de riscos i aliances amb els bancs i caixes per ajudar a empreses catalanes i que s’instal·lin
a Catalunya amb projectes d’inversió de futur i amb capacitat de creació de llocs de treball qualificats
a llarg termini. Intensificarem els programes de finançament des de l’ICF destinats a la innovació, la
internacionalització i sectorials (cultura, agricultura, energia, etc.) i continuarem donant suport financer
als projectes d’inversió dels ajuntaments
S’impulsaran les mesures pertinents a fi de lluitar amb eficàcia contra la morositat.
Promourem més instruments i fons públics per als emprenedors amb especial èmfasi en les dones i els
i les joves, i projectes innovadors per a persones emprenedores i empreses amb projectes de futur que
no troben finançament en el sector privat, en tota la seva cadena de valor, des de les garanties i avals,
passant pel capital risc o el suport als business angels i els programes d’investment readiness per ajudar
i assessorar els emprenedors a trobar capital creant una xarxa de suport a la innovació i l’emprenedoria.
Posicionarem Catalunya com el millor emplaçament per als emprenedors, a part dels instruments financers,
i reduirem al mínim els temps de resposta dels instruments públics als emprenedors i les emprenedores
amb projectes d’inversió; reforçarem la xarxa Inicia, la xarxa d’inversors privats i business angels, així com
la creació de línies de suport per atraure i facilitar la implantació d’emprenedors en espais com els parcs
científics i tecnològics. Impulsarem actuacions perquè Catalunya esdevingui un referent en l’emprenedoria
social i cooperativa, i també en el foment de l’emprenedoria en tots els àmbits: educatius, professionals i
sectorials.
El nostre projecte econòmic passa, també, per impulsar un creixement econòmic equilibrat i harmoniós
entre tots els territoris de Catalunya amb l’objectiu d’equiparar les possibilitats de desenvolupament
econòmic a tots i cadascun dels territoris de Catalunya. Establirem una política d’ordenació policèntrica i
de xarxes urbanes multipolars, com ja s’ha començat a fer amb l’establiment d’una estratègia coordinada
amb tots els agents en 10 pols de competitivitat arreu de Catalunya i que han de permetre l’atracció
d’inversió i la promoció econòmica al territori. De la mateixa manera, recolzarem aquelles iniciatives de
desenvolupament econòmic que siguin impulsades per les ciutats i comarques i que encaixin amb els
objectius establerts en el marc d’aquesta estratègia.

2.1.2. FER REFORMES ESTRUCTURALS PER GARANTIR UNA ECONOMIA MÉS
PRODUCTIVA EN UNA SOCIETAT MÉS COHESIONADA
Els i les socialistes som conscients que per guanyar el futur hem d’emprendre reformes estructurals.
Justament per preservar allò que més ens importa, la cohesió social, però donant-li ple significat en aquest
segle XXI. És en aquest sentit, que promourem les reformes imprescindibles en els propers anys.
Reforma del sector públic: volem un sector públic fort i ben organitzat al servei del progrés de la societat
i compromès amb la ciutadania. Defensem que la qualitat, la modernització i l’eficàcia han de ser principis
inspiradors de l’actuació dels serveis públics i per tot això farem la reforma del sector públic que Catalunya
necessita i mereix. Promourem un gran acord amb les forces sindicals i els col·lectius dels empleats
públics a fi i efecte de posar en valor la funció pública i gestionar la seva adaptació a les necessitats
de la ciutadania en cada moment. Per això, potenciarem una millor gestió dels recursos humans en
l’administració, implantant millors processos de selecció per adaptar-se als llocs de treball, creant figures
com el directiu públic professional, sota criteris de concurrència, capacitat i mèrit, entre d’altres mesures,
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basant-nos sempre en l’avaluació de l’organització i el rendiment de la mateixa.
Fomentarem una administració més coordinada i més eficient i el racionalitzarem l’actual estructura. Per
això impulsarem l’aprovació d’una Llei d’Organització de l’Administració de la Generalitat que simplifiqui i
reguli la diversitat d’entitats instrumentals que integren el sector públic català.
Reforma administrativa: avançarem en la millora de la regulació, per tal d’assolir un marc normatiu eficient
i respectuós amb l’exercici de l’activitat econòmica, simplificarem els procediments i reduirem les càrregues
administratives. Disminuirem així els costos administratius que es generen a les empreses, especialment
les PIME i els i les professionals autònoms. Utilitzarem les tecnologies digitals en més tràmits per facilitar
i flexibilitzar els procediments administratius. Posarem a disposició de les empreses i els sectors afectats
una pàgina web que permeti aportar idees i propostes per simplificar tràmits i procediments i suprimir
càrregues administratives.    
Reforma educativa: en primer lloc, ens comprometem amb el dret a la formació de tots a partir d’un contracte
de ciutadania per a la formació al llarg de la vida laboral. Farem la Llei Catalana de Formació Professional
que definirà, ordenarà i establirà la governança del sistema d’FP, crearà el catàleg de qualificacions,
culminarà la integració dels diferents subsistemes de l’FP (inicial, ocupacional i contínua), especificarà
els centres que desenvoluparan aquesta formació integrada i garantirà el seu finançament, continuant
projectes com l’FP.cat. Farem una formació professional socialment més atractiva. Afavorirem l’accés i
continuïtat als diferents itineraris formatius i fomentarem les experiències d’innovació en els centres de
formació per donar resposta a les necessitats productives.
Farem una prioritat de les mesures de reforç de l’èxit escolar i incrementarem els recursos per estendre
l’anglès al professorat i als i les alumnes en diferents graus en funció del nivell d’estudis. Es promouran els
valors de la innovació i l’emprenedoria als diferents trams de l’educació. Millorarem l’atenció personalitzada
als i les estudiants i les famílies, des de l’ESO, intensificant la tutoria per conèixer i aprofitar millor les
capacitats de cada estudiant, amb un currículum més adaptat a cada estudiant que augmenti la motivació,
redueixi el fracàs escolar i ofereixi la formació que l’economia i la societat demanden.
En educació superior, impulsarem encara més la connexió entre el sistema de recerca universitari amb
l’economia. Cal finalitzar la posada en marxa d’una governança més flexible i un sistema de finançament
adaptat a les necessitats actuals de la societat, així com els incentius per aconseguir una major cooperació
entre universitats i empresa. En camps com el de la salut, caldrà afegir els agents territorials per aprofundir
en l’excel·lència dels pols sanitaris i poder tenir una estratègia conjunta.
Transformarem les relacions laborals per ajustar-les al model productiu que proposem. Ho farem mitjançant
un reforçament de les competències en matèria de polítiques d’ocupació i prestacions de desocupació a
exercir des de Catalunya; una aposta per la Tolerància Zero envers tota discriminació en les condicions
laborals i envers els riscos vinculats a la seguretat i salut laboral; i el reforç, en el marc de la negociació
col·lectiva, de les mesures de flexibilitat interna, d’igualtat d’oportunitats i de garanties de qualificació
professional a les empreses a Catalunya.  
Reforma fiscal: Impulsarem una nova cultura fiscal amb l’objectiu de posar en valor que els impositors
estan a la base del finançament del model social que defensem. Treballarem per enfortir la connexió entre
ciutadania i fiscalitat. Impulsarem polítiques fiscals per garantir la sostenibilitat del sistema i fer-lo més
just. Serem encara més rigorosos i contundents amb la lluita contra l’economia submergida, l’elusió i el
frau fiscal.
Reforma de l’Estat de Benestar: afrontarem la definició d’allò que hem d’entendre com a nou model d’Estat
de Benestar: coresponsabilitat, fiscalitat equilibrada de les rendes personals i beneficis empresarials que
trobi l’equilibri entre prestacions universals, gratuïtat i –si s’escau- taxa d’ús que no vagi en contra de
l’equitat.
Reformes per promoure la competitivitat: farem de la transferència tecnològica una prioritat en tots els
sectors econòmics. Utilitzarem nous instruments perquè les PIME comencin projectes de transferència
com els cupons tecnològics, el reforç de les línies d’ajut a nuclis tecnològics o una major vinculació entre
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el nou finançament de la universitat i la seva capacitat de valoritzar l’R+D+i i promoure la transferència
tecnològica, així com d’impulsar spin-offs de base tecnològica. Crearem un Programa de Partenariat Global
per a la Comercialització de l’R+D+i Catalana arreu del món amb l’objectiu de facilitar a les empreses i
centres de recerca catalans una xarxa internacional de clients que potenciïn les seves activitats d’R+D+i al
nostre territori. La innovació i la internacionalització són les dues prioritats pel canvi de model productiu
i que estendrem a tots els sectors de l’economia: la indústria, els serveis, el turisme, l’agroalimentari o el
comerç.
Reformes per a una economia més sostenible: farem de l’economia verda, especialment de l’energia, un
vector de creixement econòmic, d’acord amb els objectius de l’estratègia UE 2020. L’estalvi i l’eficiència
energètica poden construir un nou sector d’empreses de serveis energètics, i reconvertir sectors madurs
com la construcció, el turisme o l’automoció. Prioritzarem les activitats d’R+D+i en aquest àmbit, de cara
a posicionar-nos en aquestes tecnologies, de caràcter emergent a nivell mundial.
Reforma del sistema financer: treballarem per tenir un sector financer sòlid a Catalunya i per potenciar
un sector financer català compromès amb el conjunt de la societat. Donarem suport a les reformes del
sistema financer a Europa i recolzarem la demanda de gravar les transaccions financeres.
També volem liderar i participar en els debats sobre les reformes que cal impulsar també a nivell estatal i
europeu, codecidint en les inversions prioritàries que l’Estat farà a Catalunya. A nivell europeu cal reforçar
una veu comuna per part de les regions europees, especialment d’aquelles amb les quals compartim els
elements estructurals de ser una economia social de forta base industrial i tenir una cultura pròpia.

2.1.3. IMPULSAR ELS AJUSTATGES NECESSARIS PER REDUIR EL DÈFICIT DE
LA MANERA MÉS JUSTA POSSIBLE
L’austeritat i el rigor de les finances públiques, que són els diners de tothom, han estat sempre un principi
bàsic de la nostra acció pública però ho són encara més en temps de crisi.
Treballarem en la millora de l’eficàcia i l’eficiència en l’ús de la despesa pública per tal de fer uns serveis
públics i una administració sostenibles. Per això, treballarem per la reducció del dèficit públic i per la
coresponsabilitat de la ciutadania aconseguint una major eficiència en la gestió de la despesa així com un
augment dels ingressos, a partir de fer més progressiu i sostenible el sistema impositiu.
Lluitarem amb més força que mai contra el frau fiscal, amb noves mesures que reforcin la coordinació
entre les diferents administracions, i promovent l’eliminació de vehicles d’inversió fiscalment privilegiats.
Impulsarem noves polítiques de coresponsabilitat de l’usuari amb l’ús dels serveis públics per garantir-ne
el seu bon funcionament, manteniment i millora.
Donarem més informació del cost econòmic que representa el consum del servei públic per a l’usuari,
creant i seguint experiències ja practicades de facturació de serveis amb l’exempció d’abonament, com a
mesura per prevenir l’abús i el frau a les prestacions. Reforçarem i normalitzarem els sistemes d’avaluació
de les polítiques públiques per tal d’evidenciar-ne l’impacte sobre els seus destinataris i per conscienciar
la ciutadania en fer-ne un ús responsable i adequat.
Estudiarem i debatrem l’impacte de modificar el finançament de determinats serveis o l’aportació en
productes com els medicaments en funció de la renda i el patrimoni sota criteris d’equitat social i garantint
els drets bàsics de ciutadania. Ho farem amb l’objectiu de reforçar l’equitat social del sistema, evitant
que la renda no sigui un factor de discriminació en l’accés al servei i garantint la sostenibilitat econòmica
d’aquests serveis.
Obrirem un debat per valorar l’impacte del pagament per serveis addicionals que acompanyen el servei
públic principal que es dóna des de l’administració.
Invertirem més en gestionar de forma activa la demanda dels serveis públics per assolir un ús racional
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de determinades prestacions. Esmerçarem més esforços i recursos en programes per a la prevenció,
informació i educació dels usuaris i les usuàries a tots els nivells.
Seguirem introduint polítiques d’ús racional dels medicaments, que han donat excel·lents fruits.
Elaborarem un pressupost per programes encara més estricte que l’actual, que defineixi prioritats en un
moment d’ajustament econòmic com el present. Prioritzarem els recursos públics en les actuacions que
ens ajudin a guanyar competitivitat i cohesió social. Tota política duta a terme per la Generalitat ha d’anar
acompanyada d’objectius i indicadors a assolir i que ens permetin distingir la rellevància de les actuacions
que duem a terme i el paper de la Generalitat en cadascuna.
Focalitzarem les inversions en infraestructures en aquelles que urgeixen en el marc de la planificació
territorial realitzada en les dues passades legislatures. Aquestes actuacions crearan ocupació i ens ajudaran
a sortir reforçats de la crisi, sense obviar que determinades polítiques de mobilitat també són política social
i contribueixen a la vertebració territorial. Replantejarem el finançament de determinades infraestructures
amb models de participació público-privada i una replanificació de prioritats que ens dugui a redefinir
calendaris.
Realitzarem un pla per aconseguir un equilibri en el balanç entre proximitat, eficàcia i eficiència de
determinats serveis públics per tal d’incrementar la cohesió social. Després d’una inversió com mai en
equipaments públics de salut, educació, serveis socials, etc. cal trobar la màxima eficiència per al seu ús
òptim abans de desenvolupar-ne de nous amb la mateixa intensitat.
Impulsarem polítiques fiscals per garantir la sostenibilitat del sistema. Continuarem, en primer lloc, lluitant
contra el frau i l’evasió fiscal ja que és encara una major prioritat en un context de crisi. L’objectiu principal
serà dotar-nos dels instruments legals necessaris per combatre les borses de frau conegudes i identificades.
Cal seguir sensibilitzant la ciutadania, però també impulsar més mesures de control, de prevenció i de
càstig en el frau fiscal, i de donar més exemple i transparència que mai des de la política.
Impulsarem una fiscalitat verda més extensa a Catalunya. Introduirem incentius, però que fomentin el
consum responsable de determinats productes per al medi ambient; que contemplin diferències entre els
territoris que pateixen més externalitats negatives que en d’altres, etc. Les polítiques de fiscalitat verda han
d’ajudar a induir a l’ús equilibrat i responsable del medi i dels seus recursos, com per exemple potenciant
l’eficiència energètica en tots els edificis públics, en les llars i les empreses, un consum responsable de
l’aigua o l’adquisició de productes menys contaminants i, a l’hora, que redueixin el consum substancialment.
Desenvoluparem nous i més ambiciosos incentius fiscals per promoure l’activitat emprenedora i empresarial
en els seus primers anys, tal i com es va fer amb la creació del primer incentiu fiscal per inversions de
business angels per a emprenedors i inversions en el MAB d’Espanya des de la Generalitat de Catalunya. Es
desenvoluparan programes per ajudar a promoure la inversió i el creixement en els primers anys d’activitat
emprenedora.
Aplicarem una política fiscal atractiva per a l’instal.lació o creació d’empreses emmarcades en els clústers
definits per regió i sector d’activitat, garantint millores en el camp de la competitivitat a les PIME.
Promourem més relació entre externalitats negatives i fiscalitat. Cal tendir a una certa
homogeneïtzació amb Europa del cost de determinats productes com el tabac o l’alcohol, amb fortes
externalitats negatives (ambientals o de salut).

2.1.4. PER UNA ECONOMIA SOCIAL DE BASE COL·LECTIVA I AL SERVEI DE LES
PERSONES, QUE TREBALLI PER LA COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL, I POSI LES
BASES PER A UN CANVI DEL MODEL PRODUCTIU, ECONÒMIC I EMPRESARIAL
Treballarem perquè el sector de l’Economia Social tingui l’adequat reconeixement en les estructures
administratives del Govern de la Generalitat, respectant i potenciant la seva diversitat de sectors econòmics,
i la transversalitat de les seves iniciatives i actuacions empresarials.
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Proposarem, d’acord amb les entitats representatives del sector, l’elaboració d’una Llei d’Economia Social,
que serveixi per visualitzar, enfortir i consolidar aquestes iniciatives empresarials, i ajudi a dotar-la de
presencia i representació, en els àmbits del diàleg social.
Proposem crear espais de col·laboració entre els instruments financers públics i la banca ètica, la banca
cooperativa, les seccions de crèdit, les mútues, i tots aquells instruments financers propis del sector, per
posar-los al servei d’aquestes empreses, mitjançant línies d’avals i crèdits.
Millorarem els recursos destinats a l’enfortiment, tant dels grups empresarials del sector que siguin
significatius, com de les estructures representatives del sector, perquè pugin ésser referents del sector, i
promoguin la seva promoció entre els emprenedors, l’ensenyament secundari i universitari, i les entitats
socials del territori.
Proposem elaborar un Pla Estratègic del Cooperativisme, com a pas previ a una reforma i modernització
de la l’actual Llei de Cooperatives, que reculli els canvis normatius necessaris per millorar la competitivitat
d’aquestes empreses. Aquest pla s’haurà de reforçar amb programes i plans sectorials, encaminats a
dotar d’instruments i tècniques empresarials, per impulsar activitats en sectors emergents intensius en
coneixement e intervenir en millors condicions en l’actual mercat.
Sostindrem i enfortirem el Pla de Modernització de les Cooperatives Agràries, que reforci la competitivitat
del sector, ajudi a endegar la seva reconversió empresarial, i garanteixi la presència del cooperativisme en
la indústria agroalimentària del país. Així mateix, promourem la reforma de les Seccions de Crèdit de les
cooperatives, per assegurar la seva solidesa financera, com a instrument al servei de l’activitat empresarial
de les cooperatives i dels seus socis.
Proposarem un Pla de Consolidació de les Empreses d’Inserció, que reforci el seu caire empresarial, les
doti d’ajuts específics i d’instruments que permetin la seva consorciació, eviti l’atomització empresarial, i
promogui iniciatives de major solidesa empresarial.
Abordarem la reforma de la Llei d’Empreses d’Inserció, per adequar-la funcionalment a la llei estatal, i que
serveixi per consolidar-les com l’eina imprescindible en les polítiques d’inserció laboral de les persones
amb major nivell d’exclusió social i laboral.
Elaboraren el II Pla de Promoció i Consolidació dels Centres Especials de Treball, que ajudi i doni continuïtat
a les actuals polítiques de reestructuració del sector, i permeti que els CET’s puguin créixer en capacitat
empresarial, i estiguin més capacitats per donar resposta a la nova realitat econòmica del país.
Promourem una Llei del Treball per a persones amb discapacitats o malalties mentals, que doni cobertura
als seus drets laborals, determini les condicions que han de complir les empreses que ajuden a la seva
presència en el mercat laboral, i els tipus d’ajuts que l’Administració ha de posar al servei del sector.
Potenciarem una contractació pública amb criteris socials, ètics i ambientals, que amb l’aplicació de
clàusules socials i mercats protegits, valori també el benefici social en l’adjudicació d’aquells contractes, i
garanteixi la presència de les Empreses d’Inserció i els CET’s en la gestió de serveis i/o el subministrament
de productes.

2.2 TREBALL
2.2.1. TREBALL PER A TOTHOM: MÉS I MILLOR OCUPACIÓ
Farem de la plena ocupació i l’ocupació de qualitat els objectius del PSC en matèria laboral. E treball
continua essent essencial per a la plena integració social de les persones i és la font primera dels drets de
ciutadania en atorgar llibertat individual i seguretat material.
Garantirem que els Serveis d’Ocupació públics siguin forts, de qualitat i gratuïts, i estiguin al centre dels
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instruments de lluita contra l’atur, i coordinats amb els serveis locals d’ocupació i els privats. En aquest
sentit, apostarem per la dimensió local de l’ocupació, a través de la promoció d’espais de concertació entre
els agents del territori i els ajuntaments, apropant els serveis a la ciutadania mitjançant la descentralització
i el treball en xarxa en relació a les polítiques actives d’ocupació com a fórmula per impulsar la promoció
econòmica local i la creació de llocs de treball a Catalunya.
Assegurarem que tota persona en edat de treballar tingui dret a un assessorament personal dels serveis
públics d’ocupació de Catalunya a través d’un cartera de serveis d’ocupació i de col·locació públics,
permanents i de qualitat tant per a persones com per a empreses, permetent a tota la ciutadania l’accés als
serveis en condicions d’eficàcia i d’igualtat.
Crearem un “historial de serveis laborals” en l’àmbit públic d’ocupació que integrarà serveis utilitzats i
informació laboral de cada persona perquè pugui tenir accés a serveis més singularitzats i a un pla de
treball personalitzat que garanteixi la millor progressió possible de seva carrera professional.
Posarem en marxa Plans de Xoc a territoris, municipis o barris amb especials desequilibris socioeconòmics
i demogràfics (alta taxa d’atur o risc d’exclusió laboral i social de les persones) i/o pèrdua de teixit
empresarial, que promoguin la dinamització econòmica territorial en aquestes zones.
Serem pioners a l’Estat en promoure un Fons d’Innovació Social de 200 milions d’Euros en partenariat
entre el sector públic, el tercer sector i el sector privat que promogui i coordini actuacions específiques per
a les persones amb més necessitats econòmiques i laborals als barris de Catalunya amb més desequilibris
des del punt de vista social.
Treballarem per garantir més recursos procedents del Fons Europeu d’Adaptació a la Globalització (FEAG),
com ja s’ha fet per als sectors del tèxtil i l’automoció, per facilitar la recol·locació i assessorament laboral
de persones treballadores acomiadades en sectors en reconversió, fent especial atenció a la formació per
a la millora de les seves capacitats i competències.
Crearem una Xarxa d’Orientació i Informació Professional pública especialitzada en persones joves,
coordinada amb el servei d’orientació previst en l’educació, que articuli mecanismes i dispositius adequats
per garantir l’adequada transició de l’escola a la feina.
Apostarem per assolir i mantenir una xifra màxima de contractes temporals del 12% pel que fa als contractes
a Catalunya, en línia amb les economies europees més desenvolupades.

2.2.2. REFORMAR I IMPULSAR LA POLITICA LABORAL A CATALUNYA
Adoptarem el compromís de Tolerància Zero vers la sinistralitat, i per l’aposta en matèria de Salut i
Seguretat en el Treball, basada en l’adequada formació de les persones treballadores i dels empresaris
i les empresàries, com a element inequívoc de competitivitat de les empreses instal·lades a Catalunya,
acompanyant i premiant les empreses que es trobin en processos de canvi cap al compliment legal de les
obligacions en aquesta matèria.
Aprovarem una Llei Catalana de Seguretat i Salut Laboral que ordeni les actuacions i les intervencions en
matèria de seguretat, salut laboral i prevenció de riscos laborals a Catalunya.
Negociarem la flexibilització de les competències executives sobre les polítiques actives que actualment
exerceix Catalunya, així com el traspàs de la competència executiva en la gestió de les prestacions i subsidis
d’atur per possibilitar una vinculació més efectiva entre la prestació d’atur i la recerca de feina.
Impulsarem la transferència completa dels fons de formació dedicats prioritàriament a les persones
ocupades a Catalunya, així com la gestió del programa de bonificacions a la contractació estable i a la
formació contínua bonificada per les empreses, com a fórmula per augmentar l’eficàcia, l’eficiència i l’ús
que les empreses instal·lades a Catalunya donen a aquests fons.
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Promourem que es puguin gestionar de forma completa els fons de prevenció d’accidents i salut laboral,
així com la coordinació de les activitats preventives de les mútues de treball.
Fomentarem una cultura de la transparència i l’avaluació continuada de les polítiques públiques
relacionades amb l’economia, l’empresa i el treball desenvolupades a tots els nivells de l’administració a
Catalunya.
Impulsarem la “Tolerància Zero” amb les discriminacions en el treball, la contractació irregular, les activitats
no declarades i el no acompliment de la normativa vigent d’inclusió laboral. A tal efecte, es desplegarà amb
els recursos i mitjans necessaris el traspàs de la Inspecció de Treball a Catalunya.
Impulsarem i fomentarem, a través de la reforma de la negociació col·lectiva, la introducció de
mesures de flexibilitat interna, d’igualtat d’oportunitats i de garanties de formació a les empreses
instal·lades a Catalunya així com l’avenç, també a l’administració pública, envers el lligam entre salaris
i productivitat.
Proposarem un augment progressiu del salari mínim interprofessional amb l’objectiu d’arribar als
1000 Euros mensuals, especialment pel que fa a les empreses que contracten amb l’administració
pública.

2.2.3. APOSTAR PER L’EMPRESA I ELS/LES TREBALLADORS/ES AUTÒNOMS/ES
Crearem ocupació en sectors d’alt valor afegit i que configurin el model productiu i social. Aquests sectors
d’alt o molt alt valor afegit han de passar com a mínim d’un 35% a un 45% de l’ocupació a la propera
dècada.
Farem un Pla per a la Cultura Emprenedora a Catalunya, com a prioritat estratègica, per difondre-la als
centres d’educació primària, secundària, formació professional, i a les universitats, així com a persones
desocupades, persones afectades per reestructuracions empresarials o persones treballadores de sectors
amb poc valor afegit, reduint la complexitat burocràtica vinculada a l’emprenedoria.
Reinvertirem en sectors prioritaris que configuren la base productiva de Catalunya a través d’un Pla
Integral de Promoció de Reinversions per a la Creació de Llocs de Treball que assessori i incentivi les
empreses en els seus plans de creació de llocs de treball.
Crearem una unitat d’acció ràpida en processos de reestructuració d’empreses per evitar perdre llocs de
treball a Catalunya i impulsar un Fons d’Acció Territorial per aconseguir la dinamització econòmica i laboral
de les zones afectades.
Apostarem pels programes que impulsin la cooperació entre les microempreses i les petites i mitjanes
empreses, per aconseguir empreses de qualitat i més competitives.
Millorarem els mecanismes i serveis de suport i orientació a persones autònomes i microempreses per
acompanyar-les en la seva reconversió, continuant amb la línia d’incentius i avantatges sobretot en
referència als i les joves emprenedors i emprenedores.
Impulsarem la cooperació empresarial per aconseguir empreses de més qualitat i competitivitat.
Promourem que les empreses incorporin la responsabilitat social en la seva gestió com a eina per garantir
la sostenibilitat i continuïtat de l’empresa a mig i llarg termini.
Promourem la modificació de la normativa que regula la figura del TRADE per assegurar que totes aquestes
persones treballadores puguin formalitzar el corresponent contracte escrit i puguin tenir accés als drets
que estableix l’Estatut del Treballador Autònom i el seu reglament.
Assegurarem l’accés de les treballadores i els treballadors autònoms a les noves tecnologies de la
informació i la comunicació per aconseguir guanys de competitivitat. Així mateix, impulsarem el registre
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telemàtic dels contractes de treball dels TRADE i garantirem atenció especialitzada i la creació d’un “punt
de l’autònom/a” a les Oficines de Gestió Empresarial.
Impulsarem el desenvolupament de la Llei de l’Estatut del Treball Autònom a Catalunya, assegurant l’accés
a la formació professional i a la prevenció de riscos laborals d’aquest col·lectiu, a la vegada que s’impulsin
incentius en l’àmbit de foment i promoció del treball autònom.
Impulsarem la introducció progressiva de la figura del treball autònom a temps parcial, procurant evitar
desigualtats de gènere en l’accés a aquesta figura.
Adequarem les polítiques i programes dirigits als autònoms i les autònomes (per exemple, l’obtenció i
renovació de targetes de transport) a la normativa tributària per garantir el correcte desenvolupament de
la seva activitat professional.
Estudiarem els sistemes i mecanismes necessaris perquè la persona empleada autònoma pugui satisfer les
obligacions fiscals quan ja hagi facturat i percebut els imports de capital subjectes a aquesta fiscalitat. En
el cas de l’Impost del Valor Afegit, quan en efecte ja hagi cobrat les quanties gravades.

2.2.4. APOSTAR PER LA QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL DE LES PERSONES I
LA FORMACIÓ
Garantirem una Formació Professional socialment atractiva per aconseguir l’objectiu de Lisboa, el qual
implica que el 85% dels joves de 22 anys cursin estudis de formació secundària superior a Catalunya.
Impulsarem una Llei Catalana de Formació Professional, que incorpori els elements definits en la Llei
d’Educació de Catalunya, en especial aquells relatius a la formació per l’ocupació, que defineixi, ordeni
i estableixi la governança del sistema d’FP, incorpori el catàleg de qualificacions, integri els sistemes,
especifiqui els centres i garanteixi el finançament, tot posant en relleu les formes d’adquirir, reconèixer,
avaluar i, sobretot, acreditar els resultats formatius, desenvolupant el marc legal a Catalunya dintre del
context global dels organismes internacionals de les qualificacions.
Apostarem per les “competències clau”, augmentant significativament les capacitats lingüístiques, digitals
i habilitats personals dels treballadors i les treballadores de Catalunya, en línia amb l’estratègia europea
per al 2020, garantint l’accés a la formació dirigida a reforçar-les i adaptant la formació professional a les
necessitats reals del mercat laboral i el teixit productiu del territori.
Organitzarem les polítiques laborals d’ocupació i qualificació per garantir que respecti les trajectòries vitals
de les persones, contemplant la necessitat de sortir del mercat laboral en moments determinats de la vida
(per cura de persones grans, per estudiar, per cura de fills i filles, per causa de malalties en persones amb
discapacitat o trastorn mental) i que aquestes sortides i entrades no perjudiquin les carreres professionals
a les quals totes les persones tenim dret.
Multiplicarem el nombre de treballadors i treballadores que es formen a les empreses de Catalunya i
aconseguirem arribar a totes les categories professionals de les empreses. En especial, augmentarem l’ús
de la formació professional a les PIME universalitzant l’accés a la formació professional per l’ocupació, per
aconseguir incrementar la participació de les persones treballadores de les PIME i microempreses en el
sistema de formació per l’ocupació.
Promourem polítiques de formació específiques per a les persones treballadores dels sectors més afectats
pels efectes de la crisi en altres sectors vinculats amb capacitat de creació de llocs de treball que ens
ajudin a enfortir i modernitzar el nostre model productiu. En especial s’impulsaran fons per a la formació
en l’àmbit de les energies verdes i de les indústries i serveis de valor afegit.
Incentivarem, la permanència de l’alumnat en l’ensenyament secundari postobligatori.
Regularem totes les actuacions que condueixen al reconeixement de les competències professionals i dels
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estudis no formals com a fórmula de creixement professional i de millora de la productivitat empresarial.
Garantirem la qualificació de les persones en atur mitjançant la capitalització de la formació per
l’ocupació, la gestió d’ofertes de feina basada en el sistema de qualificacions, i la construcció d’un
sistema de reconeixement de l’experiència professional. A aquests efectes, garantirem el reconeixement
formal de l’experiència professional a 500.000 persones treballadores a Catalunya abans de l’any 2014
en aquells sectors d’activitat que són estratègics des del punt de vista de la capacitat de creació de llocs
de treball.
Estendrem la formació en alternança (estudiants de Formació Professional que compaginen estudis amb
feina de qualitat relacionada amb la seva especialitat –aprenents-) més adaptada a les necessitats de les
empreses i el territori i amb modalitats contractuals adequades. En aquest sentit, apostarem per un model
que procuri la vinculació de la formació professional reglada a l’àmbit laboral.
Flexibilitzarem els estudis d’FP per acostar-se encara més a l’empresa a través de la implantació
de més projectes innovadors FP.CAT i de la integració progressiva dels tres sistemes de formació
professional.
Incentivarem la posada en marxa de plans de formació contínua, coresponsabilitzant les persones
treballadores i les empreses, que siguin transversals a totes les categories professionals, especialment per
a empreses de més de 25 treballadors/es a Catalunya.
Afavorirem l’experiència professional internacional, sobretot per a les persones joves, a través de
l’increment de la mobilitat laboral que fomentarà la nova Oficina de Treball Internacional.

2.2.5. GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN EL TREBALL

2.2.5.1. DONES
Impulsarem campanyes de sensibilització i conscienciació adreçades a les empreses i a la ciutadania per
tal de mostrar que la igualtat d’oportunitats és una estratègia empresarial i que el no-aprofitament del
talent femení comporta importants pèrdues econòmiques a les empreses del país. Crearem així mateix
un distintiu en igualtat per a les empreses que serveixi com a incentiu per a la contractació pública a
Catalunya i, alhora, que les empreses el puguin utilitzar com a marca de responsabilitat social en els seves
activitats comercials i publicitàries.
Potenciarem, ampliant els seus continguts, la Comissió d’Igualtat del Consell de Relacions Laborals de
Catalunya, com a instrument per garantir l’acord entre tots els agents socials i econòmics vers la promoció
de la igualtat d’oportunitats i la conciliació en la negociació col·lectiva.
Reforçarem el suport econòmic i tècnic a les empreses de més de 30 persones treballadores que
implementin un pla d’igualtat i flexibilitzin l’organització del temps de treball de tot el seu personal; i
a aquelles de més de 100 que incorporin la figura professional de l’agent d’igualtat com a responsable
d’impulsar i avaluar les mesures d’igualtat dins l’empresa.
Dissenyarem i desplegarem un pla de formació en igualtat d’oportunitats adreçat al personal de la
Inspecció de Treball per tal de garantir que es faci un seguiment sistemàtic, planificat i temporalitzat vers
les possibles discriminacions directes i indirectes de les dones a les empreses, així com mesures per al seu
control.
Establirem mecanismes per a vetllar pel compliment del principi d’igualtat retributiva de dones i homes, i
promourem la perspectiva de gènere en les polítiques empresarials amb impacte retributiu.
Impulsarem amb caràcter prioritari programes específics adreçats a dones que hagin abandonat
temporalment el mercat de treball o que es trobin en risc de quedar-se a l’atur, que presentin baixes
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taxes de qualificació, que presentin discapacitats o malalties mentals –tenint en compte la prevalença de
les dones en aquests col·lectius-, o bé provinents de sectors i/o territoris desafavorits econòmicament i
social. En aquest sentit, dissenyarem programes integrals ad hoc per millorar l’ocupabilitat de les dones en
risc d’exclusió social i/o en situació de violència de gènere per tal d’afavorir la seva inserció laboral.
Fomentarem la participació de dones en professions tècniques en les quals estan subrepresentades i molt
especialment en el sector de la innovació tecnològica, la recerca i les TIC, entre d’altres.
Promourem l’emprenedoria entre les dones i facilitarem la materialització i èxit dels seus projectes
empresarials a partir d’accions formatives de mentoria, de creació de xarxes i d’establir acords de
finançament amb l’Institut Català de Finances i les entitats financeres.
Estimularem, conjuntament amb les administracions locals i comarcals, l’activitat econòmica i laboral de les
dones del món rural tenint en compte la seva diversitat i realitats.
Incorporarem la paritat als càrrecs de màxima responsabilitat pública i als òrgans col·legiats de Catalunya
i promourem una representació equilibrada de dones i homes en els òrgans de direcció de les empreses i
del tercer sector social.
Fomentarem la implicació i participació activa dels homes com a element imprescindible per tal de continuar
aconseguint avenços socials, i no principalment legals, en matèria d’igualtat entre dones i homes, amb
l’objectiu d’avançar en la igualtat aconseguint unir els homes a les dones en la lluita per la igualtat.

2.2.5.2. DIVERSITAT
Millorarem la inserció laboral de les persones amb discapacitat i malaltia mental en el mercat de treball
ordinari.
Incrementarem el percentatge obligatori de contractació de discapacitats i persones amb malaltia mental
establert per la LISMI a les administracions públiques de Catalunya, juntament amb altres mesures i
incentius que millorin les seves condicions laborals.
Intensificarem encara més la promoció d’un nou model de Centre Especial de Treball que garanteixi
sostenibilitat, eficàcia i competitivitat en el teixit productiu.
Crearem programes específics que fomentin l’ocupació de les persones joves i d’aquelles persones amb
més de 45 anys o aturades de llarga durada, molt especialment d’aquelles que presenten baixos nivells de
qualificació.

2.2.6. MILLORAR L’ORGANITZACIÓ DEL TEMPS DE TREBALL PER TAL
D’AFAVORIR LA CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I PERSONAL
Promourem una organització del temps de treball més flexible i conciliadora perquè està demostrat que
redueix els riscos laborals, els riscos psicosocials, l’absentisme i incrementa la productivitat, a més de
fidelitzar les persones treballadores i millorar la cohesió dins l’organització empresarial.
Promourem a tal efecte un pacte social amb la participació de tots els agents implicats, per millorar
elements de la vida quotidiana sobre la base de polítiques del temps, que millorin l’organització productiva
i dels diferents serveis -també de l’administració pública- i permeti un benefici col·lectiu a través de la millor
conciliació de la vida laboral i personal.
Impulsarem polítiques de conscienciació i racionalització dels horaris laborals per tal d’aproximar-los cada
vegada més a l’horari europeu que és més racional i permet una millor compatibilitat entre la vida laboral
i personal.
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Donarem suport a la conciliació de la vida laboral i personal en l’àmbit de les empreses a través de la
formació i l’assessorament, la difusió d’estudis i experiències, creant una base de bones pràctiques i una
xarxa d’empreses per a la igualtat com a instrument de reconeixement a la seva gestió innovadora i de
facilitació i transmissió de les seves experiències i beneficis.
Establirem mecanismes que permetin garantir l’accés a les accions de qualificació i promoció professional
a les persones treballadores que s’hagin acollit a mesures o permisos per a la conciliació de la vida laboral
i personal i que havent-se absentat temporalment del mercat de treball decideixin reincorporar-s’hi.
Donarem suport al món local per al desplegament dels mecanismes necessaris que garanteixin la mobilitat
i accessibilitat de les persones treballadores als polígons industrials per tal de fer possible la flexibilització
del temps de treball, a la vegada que promocionem les mesures existents per a la conciliació de la vida
laboral i personal.

2.3 LIDERAR EL PROJECTE ECONÒMIC DEL FUTUR PER
GARANTIR LA COHESIÓ SOCIAL
2.3.1. INCREMENTAR LA INTERNACIONALITZACIÓ DE LES NOSTRES EMPRESES
Ens cal més internacionalització, més multinacionals catalanes i de més dimensió per competir globalment.
Intensificarem la cooperació empresarial, especialment per competir en els mercats exteriors, i programes
amb recursos econòmics potents per internacionalitzar els clústers i productes catalans amb menys
presència internacional. Aprofitarem les delegacions catalanes a l’exterior com a punts estratègics per a
la promoció dels nostres productes.
Agregarem determinades iniciatives de col·laboració entre empreses per assolir projectes comuns en
clústers de major dimensió i capacitat competitiva que puguin ser la base d’una major activitat internacional
Dotarem de més recursos als programes de finançament a les empreses que persegueixin aconseguir
empreses de major dimensió internacional i promoure més fusions i adquisicions.
Establirem serveis d’assessorament personalitzat per acompanyar a les PIME en la seva internacionalització,
especialment a les empreses amb millor posicionament i més potencial de creixement internacional.
Igualment, donarem suport a la transformació dels sectors menys internacionalitzats i més afectats per la
crisi, i per la seva forta dependència de la demanda interna.
Reordenarem determinats serveis que ofereix l’administració pública per a la internacionalització
incrementant la participació público-privada. Així mateix es promourà una major col·laboració entre
els centres de promoció de negoci amb d’altres estructures existents a l’estranger de caràcter estatal
o europeu per a la internacionalització, tant per donar més i millors serveis a les empreses, com per
disminuir despeses públiques.

2.3.2. ACONSEGUIR UNA ADMINISTRACIÓ QUE PRODUEIXI UN ENTORN
MÉS COMPETITIU I FLEXIBLE PER A L’ACTIVITAT ECONÒMICA I LA CREACIÓ
D’OCUPACIÓ DE QUALITAT.
Volem liderar una administració que promogui un entorn competitiu per a l’activitat productiva de béns
i serveis i que sigui capaç de donar suport a les empreses en la creació d’ocupació de qualitat. En aquest
sentit, cercarem un acord entre les principals entitats financeres i l’ICF per impulsar programes de
finançament en sectors estratègics.
Promourem acords entre el sistema financer i l’administració per tal que el finançament pugui arribar
a les empreses amb millors projectes de futur, especialment en noves inversions, activitats d’R+D,
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internacionalització, reorientació de negocis, etc.
Establirem una estratègia conjunta de tots els organismes públics amb participacions econòmiques en els
sectors productius, per incrementar la potencialitat de les seves actuacions.
Flexibilitzarem els estudis d’FP per acostar-se encara més a l’empresa amb més projectes de FP.cat i
integrant els tres sistemes de formació superior.
Desenvoluparem un programa per promoure la compra pública innovadora que potencialment puguin
desenvolupar les empreses catalanes, i connectarem els processos de compra pública amb les polítiques de
promoció econòmica a Catalunya i impuls de la competitivitat.
Impulsarem l’oficina de serveis a l’empresa que integri els serveis que es poden oferir des del SOC amb
ACC1Ó. Promourem un sistema més integrat per ordenar la formació al llarg de tota la vida dels treballadors
i les treballadores, orientat a les necessitats del mercat de treball i a la vegada les polítiques de millora de
la competitivitat
Impulsarem un programa amb un fons de 100 M€ d’actuacions integrals en processos de reestructuració
empresarials, especialment quan hi hagi un fort impacte territorial de manera cooperativa entre el SOC i
ACC1Ó.

2.4 INDÚSTRIA
2.4.1. GARANTIR UNA INDÚSTRIA INTENSIVA EN INNOVACIÓ I TECNOLOGIA
Assegurarem el finançament als centres de recerca, als centres d’innovació i a les universitats, relacionantlo encara més directament amb la transferència tecnològica que en resulti. Les noves inversions en
R+D+i tindran com a contrapartida més percentatge de transferència tecnològica per a les empreses, i els
incentius a la innovació d’aquestes també s’orientaran per facilitar l’ús de l’oferta tecnològica, d’acord als
diversos clústers industrials distribuïts per Catalunya.
Impulsarem un nou programa de suport a les empreses que fan els primers projectes de transferència
tecnològica, perquè puguin accedir als primers serveis de l’oferta tecnològica existent.
Racionalitzarem l’oferta tecnològica i prioritzarem inversions en els centres de recerca que facilitin la
connexió amb les empreses i, especialment, amb la indústria. És el moment d’organitzar i sumar sinèrgies
entre molts dels centres, organismes dependents de la universitat, etc. perquè siguin més eficients. Si al
llarg de la passada dècada hem viscut un procés de fort increment i generació d’oferta tecnològica, en la
propera legislatura es prioritzarà l’aproximació a l’empresa d’aquesta oferta.
Promourem nous programes perquè els centres de recerca, els centres d’innovació i les universitats
catalanes puguin ser competitius i col·laborar encara més amb altres centres i programes de recerca
estatals, europeus i internacionals amb els quals cal intensificar relacions ja que seran els artífexs per
aconseguir més projectes europeus i finançament competitiu.
Dotarem de més recursos el programa de nuclis tecnològics. Volem arribar al final de la legislatura a 100M€
en aquest programa que promou projectes que no es farien sense els ajuts públics, ja que impliquen un alt
nivell de cooperació entre empreses de diferent dimensió, prioritzant la participació de petites i mitjanes
empreses i centres tecnològics.
Les noves infraestructures de recerca i innovació que es crearan a Catalunya hauran d’estar també
recolzades per empreses. Un exemple serà la futura plataforma de recerca en eòlica marina que generarà
nova indústria i inversions, amb el suport del finançament privat.
Consolidarem la xarxa TECNIO i CERCA, establirem més serveis compartits entre aquests centres i
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promourem una major integració entre xarxes a nivell català, estatal, europeu i internacional. Els
programes de suport als nostres centres aniran destinats a cercar el dimensionament per afavorir el seu
posicionament de referència fora de Catalunya i facilitar que la indústria pugui utilitzar els seus serveis.
Alhora, cal garantir més integració amb les xarxes estatals ja que els centres de recerca i la universitat
tenen un rol clau en programes com els campus d’excel·lència.
Apostarem per la transversalitat en determinades tecnologies innovadores: TIC i Energia són exemples
de tecnologies d’aplicació a qualsevol sector. Es mantindran i ampliaran els programes per aconseguir
una veritable estratègia digital i d’eficiència energètica en la indústria catalana, que li permeti guanyar
competitivitat.

2.4.2. ESTABLIR NOVES PRIORITATS I PROGRAMES PER A UNA INDÚSTRIA EN
PROCÉS DE CANVI
El sector integrat manufacturer i de serveis a la producció representa més del 50% de l’ocupació a
Catalunya. Cal un nou impuls en les polítiques industrials, coordinades amb tots els agents del sector,
per reforçar el nostre model productiu de forta base industrial, adaptant-les a les necessitats dels nous
sectors emergents, a les transformacions dels sectors productius madurs, a la seva internacionalització i
incorporant en aquestes polítiques els serveis avançats per les indústries.
Promourem i executarem programes integrals d’ajut a la millora de la seva competitivitat en els sectors
productius més importants i emergents a Catalunya amb la participació de tots els departaments implicats
en els factors que hi tenen relació i dels agents territorials, econòmics i socials.
Potenciarem programes de reestructuració de sectors en crisi amb l’objectiu d’afavorir la seva reorientació
cap a nous productes o noves activitats de major valor afegit mitjançant el suport estratègic, l’accés
a serveis tècnics i tecnològics, el foment de la seva internacionalització i la cooperació i col·laboració
interempresarial via polítiques de clúster, així com el finançament de noves inversions de futur.
Posarem en marxa un ambiciós Pla de Promoció de Reinversions en Sectors Estratègics de Catalunya
amb l’objectiu de fomentar la creació d’ocupació a través de reinversions, ampliacions i manteniment de
l’activitat a Catalunya o creació de noves empreses i serveis.
Promourem un Pla per a l’Impuls i la Competitivitat dels serveis intensius en coneixement, amb especial suport a
les empreses que realitzen activitats de recerca, desenvolupament i innovació, que permeti la creació d’ocupació
d’alta qualificació a Catalunya per acostar-nos als estàndards europeus d’altres regions industrials com Catalunya.
Es desenvoluparan programes per a la innovació i la internacionalització d’aquests sectors, tenint en compte el
teixit de petites i mitjanes empreses amb vinculació al territori amb voluntat d’oferir productes de qualitat.

2.4.3. TREBALLAR EN FAVOR D’ UNA INDÚSTRIA COMPETITIVA GLOBALMENT,
SOSTENIBLE I RESPONSABLE SOCIALMENT
Traslladarem els èxits assolits en els programes d’atracció de talent científic i investigador (com l’ICREA)
en nous programes d’atracció de talent investigador en l’empresa, i d’atracció de talent emprenedor i
directius i directives internacionals que puguin facilitar que les nostres empreses tinguin més investigadors,
investigadores i equips directius amb visió internacional que facilitin la seva activitat exterior. En aquest
camp, la participació de les escoles de negoci catalanes pot ser un factor clau d’èxit.
Reforçarem els programes d’ACC1Ó per ajudar a aconseguir licitacions i contractes internacionals,
especialment per a aquelles empreses de sectors relacionats amb la indústria que proveïa la construcció,
l’enginyeria o l’arquitectura que han estat seriosament afectades per la crisi.
Incrementarem els recursos per a les polítiques d’atracció d’inversions industrials i de serveis a través de
l’Agència Catalana d’Inversions, així com els seus lligams amb les polítiques d’internacionalització, amb els
centres de promoció de negoci que tenim a l’estranger i amb els plans territorials de desenvolupament
econòmic.
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Aconseguirem una indústria baixa en emissions i responsable socialment en relació amb les persones
i el seu entorn territorial. Prioritzarem els ajuts a les empreses en eficiència energètica amb l’objectiu
d’aconseguir que la indústria tingui processos menys contaminants, més eficients, i més competitius via
reducció de costos energètics. A la vegada aquest procés impulsarà un nou sector de futur i una política
energètica més potent.
Catalunya disposa d’empreses ben posicionades en l’àmbit de la maquinària, l’electrònica, les TIC,
etc., empreses de serveis i activitats d’R+D que poden esdevenir un referent en el camp de l’eficiència
energètica. Promourem l’eficiència energètica en projectes amb la indústria i en sectors afectats per
la crisi com el de la construcció, incrementant els incentius econòmics a la rehabilitació d’edificis amb
criteris d’eficiència energètica, i també posant edificis de l’administració a disposició d’empreses de serveis
energètics. Ajudarem a desenvolupar aquest sector emergent, i també a mantenir l’activitat del sector de
la construcció, aconseguint estalvis econòmics i energètics per l’administració.
Promourem la implantació de sistemes de responsabilitat social corporativa a les empreses, especialment
a les PIME, amb l’objectiu que la mateixa suposi millores de competitivitat i reputació, desenvolupant
programes de foment de l’emprenedoria social.
Recolzarem la projecció del posicionament de la indústria socialment responsable, amb l’objectiu d’afavorir
l’atracció de talent i inversió, i fomentar l’esperit emprenedor en la nostra societat.
Afavorirem l’arribada a tots els polígons industrials de dotacions energètiques de qualitat i serveis
electrònics de banda ampla, per aconseguir que desenvolupin una gestió autònoma. Promourem la
reconversió dels polígons industrials més obsolets, actualitzant les seves infraestructures i impulsant
l’eficiència i l’estalvi energètic. Incentivarem la col·laboració entre empreses i amb l’Administració per tal
de resoldre els problemes en la prestació de serveis als polígons industrials.
Serem una administració flexible i que simplifica tràmits. Totes les empreses amb noves inversions
considerades estratègiques per ACC1Ó disposaran d’un gestor en l’administració com a facilitador.
Unificarem en un sol portal totes les gestions més usuals que ha de fer una empresa.
Reduirem al mínim imprescindible els controls de l’administració previs a l’inici de l’activitat en forma
de permisos i autoritzacions i els convertirem prioritàriament en un control posterior, potenciant alhora
els instruments de seguiment i control de compliment de tota la normativa. En definitiva, donarem més
llibertat per iniciar una activitat, amb el corresponent major compromís de responsabilitat per part d’aquell
que l’exerceixi.
Confeccionarem un calendari únic d’ordres d’ajuts, tant pel que fa a la seva publicació, com als pagaments,
a fi i efecte de generar certesa jurídica i econòmica a les empreses que vulguin acollir-s’hi.

2.5 ENERGIA
2.5.1. FER UNA POLÍTICA ENERGÈTICA COMPETITIVA I SOSTENIBLE
Farem de l’energia un instrument de desenvolupament econòmic, elevant la política energètica al màxim
nivell estratègic del Govern. Catalunya disposa d’empreses industrials ben posicionades en l’àmbit de la
maquinària, l’electrònica, les TIC, etc., empreses de serveis i activitats d’R+D que poden esdevenir un
referent en el camp de l’eficiència energètica.
Farem que sigui una oportunitat especialment per al sector de la construcció: es duplicaran els incentius
econòmics a la rehabilitació d’edificis amb criteris d’estalvi i eficiència energètica i una major exigència en
les noves construccions públiques.
Prioritzarem les actuacions adreçades a millorar la eficiència i estalvi energètic en els sectors que
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concentren gran part del consum energètic, en aquest sentit caldrà impulsar importants transformacions
per posicionar el sector del transport, el residencial i el comercial, en la primera línia d’aquest objectiu.
Fomentarem la incorporació dels avenços i desenvolupaments tecnològics mes avançats i apostarem per
les tecnologies del futur: l’eòlica marina o les tecnologies per reconvertir el sector d’automoció català
davant l’arribada del vehicle elèctric són les oportunitats per a les quals cal preparar-nos. Establirem
objectius coherents amb els de la Unió Europea en relació amb la implantació de les energies renovables.
Ens dotarem de nous instruments en el sector de l’energia, a través de l’acord amb tots els agents clau que
estan relacionats, que tingui una perspectiva integral de les polítiques del Govern. De l’emprenedoria, a la
formació, del dimensionament empresarial al suport de clústers i les activitats d’R+D.
Establirem un fons de 1.000M€ públic-privat per finançar projectes d’eficiència energètica i d’energies
renovables a Catalunya i incentivarem la creació de noves empreses relacionades amb les “energies netes”
tant en el camp de la generació com del consum.
Farem de l’administració pública un dinamitzador econòmic: 400 edificis públics de la Generalitat amb
programes d’estalvi i eficiència energètica i un pla per disposar de 40MW en potència fotovoltaica als
teulats, obert a la col·laboració i participació dels municipis catalans. Crearem instruments financers
per donar suport a la inversió domèstica en rehabilitació i nova construcció d’habitatges sostenibles
(reutilització d’aigües per a rec, aprofitament pluvial, energia tèrmica, etc.).
Donarem més incentius per invertir en eficiència energètica en la petita empresa, però també obligacions
per als grans consumidors energètics catalans, per a la realització d’auditories energètiques.

2.5.2. FER UNA POLÍTICA ENERGÈTICA SEGURA I ESTRATÈGICA
Vetllarem per assegurar la garantia i una qualitat de subministrament als consumidors domèstics i
industrials a l’alçada dels països més desenvolupats i avançarem vers un model regulador sòlid i estable.
Garantirem la qualitat i suficiència de les infraestructures de transport i distribució i el bon estat i el
manteniment de les instal·lacions. Disposarem de les competències en l’activitat de distribució elèctrica
que recull l’Estatut d’Autonomia de Catalunya per arribar a obtenir capacitat en la fixació de la retribució.
Acostarem l’energia i teixirem complicitats amb el territori, promourem iniciatives de generació distribuïda.
Potenciarem l’autoproducció energètica, en l’àmbit de les energies renovables, com a eina de reducció de
la dependència energètica i de reducció de les necessitats de transport d’energia de gran abast. Vetllarem
perquè les infraestructures es facin amb el màxim equilibri i consens territorial i el menor impacte
ambiental.
Ens comprometrem amb la construcció i posada en funcionament de nous grups de cicle combinat,
previstos al Pla de l’Energia de Catalunya. L’energia nuclear continuarà en el mig termini sent necessària
en el nostre compendi energètic. Des del Govern donarem suport a totes les energies renovables sense
excepció (eòlica, biomassa, solar fotovoltaica, solar tèrmica, etc.) i sense limitació.

2.5.3. FER UNA POLÍTICA ENERGÈTICA BASADA EN LA CONSCIENCIACIÓ I LA
MÀXIMA PARTICIPACIÓ DE LA CIUTADANIA
Promourem un conjunt d’actuacions (incentius, facilitats a l’usuari i màxima implantació territorial de
les infraestructures necessàries) per aconseguir una elevada presència de vehicles elèctrics de tot tipus
circulant a Catalunya.
Impulsarem el compromís del món local amb la sostenibilitat a través de projectes com l’adhesió al Pacte
d’Alcaldes Europeus per a l’eficiència energètica. Impulsarem noves agències de l’energia comarcals i
supramunicipals, i el suport a les existents.

44 / PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2010

Impulsarem una millor gestió de la demanda que passa per una millor informació quantitativa i qualitativa
als ciutadans i les ciutadanes, en primer lloc sobre el seu propi consum energètic, com a mesura de
conscienciació sobre l’impacte ambiental de les seves decisions. Es promouran mitjans tècnics i econòmics
per facilitar la presa de decisions i una major transparència per a la ciutadania. En aquest sentit, afavorirem
la ràpida implantació dels comptadors electrònics en el subministrament elèctric domèstic i fomentarem la
supressió de la “facturació mínima” lligada al consum per incentivar l’ús responsable dels recursos.
Donarem suport a la comercialització de productes d’alta eficiència energètica i baix consum en els
equipaments domèstics i promourem que sigui identificable en tots els productes el grau d’eficiència
energètica que tenen.
Vetllarem per la qualitat del consum i de l’atenció al ciutadà en el proveïment del servei.

2.5.4. FER UNA POLÍTICA ENERGÈTICA MÉS JUSTA I EQUITATIVA
Desenvoluparem un programa de benestar socio-energètic que fomenti els mecanismes per a garantir les
necessitats bàsiques energètiques als sectors de la societat econòmicament més desafavorits. Cal crear
mecanismes de relació entre els incentius actuals de política energètica amb els de benestar.
Reforçarem els plans d’electrificació i gasificació rural per afavorir les potencialitats de desenvolupament
territorial, especialment mitjançant projectes basats en fonts d’energia renovable en emplaçaments aïllats.
Impulsarem la implementació de veritables tarifes socials adreçades a les persones amb majors dificultats,
per consums per sota d’un topall.
Impulsarem projectes de cogeneració i d’energia solar termoelèctrica i fotovoltaica distribuïda, així com la
millora d’aprofitament de l’energia eòlica amb embassaments revertibles (com el de Sau-Susqueda).

2.6 SECTOR AGROALIMENTARI
Impulsarem un nou concepte de món agrari que s’entengui com aquell conjunt d’accions i interaccions que
van des del camp a la taula, des de la producció fins al consum i des del món rural al món urbà. Posarem en
valor un conjunt d’activitats que, interconnectades, conformen un dels sectors més importants de la nostra
economia.
Treballarem perquè tothom entengui que l’agricultura és irrenunciable i estratègica pel seu paper clau en
el manteniment de la biodiversitat, la qualitat ambiental i el paisatge. Però per damunt de tot ho és per la
seva capacitat de produir aliments saludables segurs i de qualitat.
Orientarem les nostres polítiques a garantir l’abastament i la seguretat alimentària a uns preus raonables i
estables, i a garantir un nivell de renda i de vida adequat per als nostres agricultors i les nostres agricultores.

2.6.1. PROPOSTES ADREÇADES A ESTABILITZAR EL SECTOR PRODUCTOR
Treballarem per assolir una nova PAC que asseguri la producció i l’abastament d’aliments, que ajudi a
estabilitzar les rendes, plantegi noves xarxes de seguretat i que torni a utilitzar mecanismes de regulació
dels mercats per tal d’evitar l’especulació a les matèries primeres. Aquesta PAC ha de contemplar la
reciprocitat com un element irrenunciable.
Mantindrem el nivell d’inversió en infraestructures rurals amb l’impuls del Pla de Regadius 2008-2020 i un
nou Pla de Camins Rurals 2011-2017.
Impulsarem els contractes entre les diferents parts de la cadena de valor, i millorarem els terminis de
pagament. Treballarem perquè els organismes i tribunals de la competència reconeguin les particularitats
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dels productes alimentaris.
Millorarem les condicions de contractació de les assegurances i plantejarem, concertades amb el sector,
noves fórmules com l’assegurança de renda i d’explotació.
Establirem les nostres produccions tot afavorint la instal·lació de xarxes protectores contra les pedregades,
reforçarem les nostres ADV i ADS, i habilitarem mesures financeres adreçades a pal·liar les situacions
econòmiques adverses de les nostres explotacions.
Establirem un pla d’acció per valoritzar la imatge de l’agricultura i el paper dels homes i les dones del món
rural. I afavorirem incorporar la realitat del món agrari i l’alimentació als continguts pedagògics impartits
als nostres centres.

2.6.2. MILLORAR LA COMPETITIVITAT DEL LES NOSTRES EMPRESES AGRÀRIES
I ALIMENTÀRIES

2.6.2.1. MESURES ADREÇADES A LA MODERNITZACIÓ DE L’EMPRESA AGRÀRIA:
CONTINUAREM IMPULSANT ELS PLANS DE MILLORA I CERCAREM NOUS
ESTÍMULS PER INCORPORAR LA GENT JOVE AL CAMP
Enfortirem el Pla de modernització de cooperatives agràries tot cercant fórmules de cooperació més
imaginatives com la gestió compartida i la comercialització conjunta. Posarem les bases d’un nou Pla marc
del cooperativisme agrari.
Donarem instruments per afavorir una millor estructuració del sector, potenciant la concentració de
l’oferta i la presència d’organitzacions de productors més fortes i interprofessionals.
Replantejarem les polítiques energètiques i la gestió dels residus com una oportunitat de desenvolupament
per al sector, implementant les energies alternatives i el pla de biogestió de purins.

2.6.2.2. ORIENTAR LA PRODUCCIÓ
Fomentarem les reconversions varietals per adaptar la producció a la demanda del mercat. Afrontarem
els nous reptes mediambientals, fent que les nostres explotacions es regeixin tant pels paràmetres de
sostenibilitat com de competitivitat.
Seguirem aprofundint en la interacció entre tots els operadors de la cadena mitjançant instruments com
l’Observatori de Preus Agroalimentaris i la Comissió de Bones Pràctiques Comercials. Treballarem per
aconseguir uns preus justos en origen i una distribució equitativa del valor afegit al llarg de tota la cadena.
Impulsarem el Pla Estratègic Nacional de Suport a l’Agricultura i l’Alimentació aprovat pel Parlament de
Catalunya.
Impulsarem la creació de nous Observatoris sectorials i consolidarem els ja existents com a eines per
aportar informació per afrontar els reptes de mercat.

2.6.2.3. MÉS RECERCA, MÉS INNOVACIÓ I MÉS TRANSFERÈNCIA
Impulsarem i reforçarem les accions de l’IRTA en matèria de recerca, d’innovació i de transferència com a
eina cabdal per al sector.
Ampliarem l’abast de la recerca i la transferència tecnològica a tots els actors de la cadena agroalimentària.
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Seguirem apostant per una veritable xarxa de recerca agroalimentària posant en valor el CENTA, el
FruitCentre, la fàbrica experimental d’alimentació animal Mas de Bover i el Centre d’Aqüicultura de Sant
Carles de la Ràpita.
Seguirem promovent la cooperació i la col·laboració en l’àmbit de la recerca amb la xarxa d’universitats
catalanes, així com amb els centres tecnològics, com el de Reus, Lleida i Girona, que formen part de
l’anomenada Anella de l’Agroindústria de Catalunya.

2.6.2.4. FORMACIÓ, ASSESSORAMENT I IMPULS A L’EMPRENEDORIA
Reforçarem els programes adreçats a l’emprenedor i emprenedora agroalimentaris fomentant la creació
de vivers d’empresa i empreses de capital risc, tot habilitant instruments que permetin el finançament i la
cooperació en els nous projectes.
Amb el ple desplegament de l’Oficina de Suport a l’Empresari Agrari, donarem els serveis, la informació i
l’assessorament escaient per tal que puguin desenvolupar l’activitat en millors condicions.
Potenciarem i millorarem tant el Pla Anual de Transferència Tecnològica com el programa de formació
professional agrària a distància.
Consolidarem el nou sistema d’assessorament per orientar la producció cap al mercat i ajudar a adaptar-se
a les noves exigències de les persones consumidores i a les normatives comunitàries.

2.6.2.5. PROMOCIONAR I INTERNACIONALITZAR ELS NOSTRES PRODUCTES
Promourem quatre grans plans d’internacionalització en el sectors del vi, la fruita, la carn i l’oli.
Donarem un nou impuls al productes amb distintius de qualitat i llançarem una marca genèrica d’identitat
per valoritzar el producte fet a Catalunya.
Impulsarem un Pla Estratègic de Xarxes de Proximitat que fomenti el consum dels productes autòctons
elaborats i distribuïts amb criteris sostenibles.
Generarem sinèrgies amb sectors com el gastronòmic i el turístic per fomentar la difusió i el consum dels
nostres productes i de la nostra Dieta Mediterrània.
Promourem campanyes als menjadors col·lectius, d’empreses i d’escoles en favor d’hàbits de consum
saludables

2.6.3. ADEQUAREM LES RELACIONS DE L’ADMINISTRACIÓ A LA REALITAT
DEL SECTOR, CERCANT EN TOT MOMENT LA PROXIMITAT, SIMPLIFICACIÓ I LA
COOPERACIÓ
Seguirem avançant en la simplificació documental per tal de reforçar l’agilitat i l’eficiència dels processos
administratius.
Apostarem per centralitzar tots els aspectes relacionats amb la seguretat i qualitat alimentària en un únic
organisme transversal que aplegui totes les funcions d’inspecció i control

2.6.4. EN L’ÀMBIT DE LA PESCA I L’ACCIÓ MARÍTIMA APOSTEM PER:
Continuar amb les millores estructurals i de gestió de les Confraries de Pescadors.    
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Fomentar el protagonisme del sector en els òrgans representatius i consultius del Govern Central i de la
UE.
Implementarem el programa d’estalvi energètic en la flota d’arrossegament.         
Rendibilitzarem al màxim les possibilitats del FEP per continuar fent parades temporals, per orientar el
sector cap a criteris empresarials i per afavorir la millora de les condicions de vida dels mariners i les
marineres.           
Continuarem apostant pels projectes de diversificació de l’economia pesquera i incrementarem la dotació
del LEADER pesca i incentivarem la participació de la dona en totes aquelles activitats generades per la
diversificació.
Completarem la modernització de les nostres llotges i millorarem la traçabilitat dels productes pesquers
per aconseguir un major valor afegit.       
Cercarem un assegurança per als dies de mal temps consensuada amb el sector.           
Incentivarem la participació de la dona en totes aquelles tasques que impliquin la diversificació econòmica
de la pesca.
Desplegarem la Llei de Pesca i Acció Marítima.
Declararem la zona del Delta de l’Ebre com a espai d’interès prioritari per l’aqüicultura.
Promourem la pesca recreativa responsable, intensificarem la formació en el àmbit del busseig.  
Continuarem les tasques de formació del sector des de l’Escola de Capacitació Nàutico-Pesquera de
Catalunya.              

2.7 SERVEIS DE FUTUR: COMERÇ, TURISME I CONSUM
2.7.1. ACONSEGUIR UN COMERÇ INTEGRAT EN ELS POBLES I CIUTATS,
INNOVADOR I ADAPTAT A LES DEMANDES DEL FUTUR
Impulsarem un comerç equilibrat en oferta i format basat en el consum responsable, la llibertat d’elecció i
la coresponsabilitat tot situant a les persones consumidores al centre de les nostres polítiques.
Desenvoluparem la competència municipal d’ordenació del comerç.
Crearem les APEU (Àrees de Promoció de l’Economia Urbana), nova fórmula d’espais de participació privada
i pública per dinamitzar àrees urbanes al servei del comerç. Proposta que neix del PSC i que fomenta la
cooperació, afavoreix la sostenibilitat i qualitat del servei, amb infraestructures urbanes amables, segures
i de foment econòmic i professional. Situarem l’espai comercial com un espai de relació i cohesió social.
Cercarem mecanismes transversals de coordinació entre les polítiques de comerç i la resta de polítiques, com
les adreçades a les persones consumidores, les de seguretat, salut, polítiques socials, de conciliació familiar,
d’urbanisme i sostenibilitat, agricultura, educació i formació, i totes les polítiques econòmiques i de competitivitat.
Treballarem per la compatibilitat i adaptació dels horaris comercials als nous usos dels temps, a les noves
necessitats de la ciutadania, tot coneixent les realitats existents dels països més avançats i vinculats als
referents turístics i comercials.
Fomentarem l’associacionisme comercial i ajudarem a augmentar la seva dimensió per tal que tingui
més projecció, major professionalització de la seva promoció a més d’impulsar la cooperació per establir
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vies que ens portin vers un lideratge social.
Impulsarem els canvis necessaris en el comerç amb noves línies per a la innovació i la internacionalització.
Promourem la formació i les carreres professionals en el sector, la responsabilitat social, el relleu
generacional, l’ús de noves tecnologies, l’eficiència energètica.
Promourem ajuts pels comerç tradicional i familiar perquè incrementi la seva productivitat, dimensió i
eficiència promovent la cooperació empresarial, inversió en noves tecnologies i una millor gestió.
Intensificarem l’aposta per crear i consolidar nous canals de distribució via comerç on-line amb un programa
específic de suport, assessorament i finançament de les inversions.
Promourem un programa per facilitar la integració de determinades activitats industrials cap al sector de
la distribució.
Fomentarem polítiques per dignificar el sector de la venta no sedentària, promourem l’expansió del comerç
de proximitat i la comercialització directa dels productes agroalimentaris.
Desenvoluparem accions de foment econòmic i professional de l’artesania de Catalunya.
Donarem suport al foment i modernització dels Mercats Municipals i recalcarem la promoció i extensió del
comerç responsable.
En relació al sector del lleure i el temps lliure amb un fort caràcter transversal realitzarem la primera
recopilació del sector del temps lliure a Catalunya tot establint un Observatori.         
Definirem el paper de les Institucions Públiques en el sector Serveis i l’impacte d’aquest sobre el territori
i la societat. Promourem la formació i qualificació del sector, amb l’objectiu de trobar noves oportunitats
de negoci.   
Potenciarem la creativitat i el risc com a element clau en el món del disseny i la moda, tenint en compte la
transversalitat del sector que abraça l’economia i la cultura situant Catalunya i Barcelona com a capitalitat
del disseny, de la moda i la tendència a Europa.

2.7.2. UN SECTOR TURÍSTIC COMPETITIU, GENERADOR D’OCUPACIÓ DE QUALITAT
I ACTIVITAT ECONÒMICA QUE ALHORA SIGUI SOSTENIBLE SOCIALMENT
Dissenyarem un pla transversal i integral amb la participació dels agents públics i privats per a la
competitivitat i internacionalització de l’empresa turística catalana coordinada amb l’administració central.
Impulsarem un nou model de turisme de qualitat, més responsable i sostenible, combinant noves ofertes amb la
cultura, els entorns emblemàtics, la gastronomia, l’enologia, el turisme esportiu i les experiències de curta durada.
Aprofundirem en el Pla Estratègic de Turisme de Catalunya a partir dels nous paràmetres i condicionants.
Donarem eines als empresaris i les empresàries per abordar reestructuracions i reorientacions estratègiques
que millorin la seva competitivitat.
Donarem suport a la creació d’establiments d’obertura tot l’any.
Posarem a l’abast del sector l’observatori turístic, prospeccions de mercat, el laboratori d’innovació i una
marca turística catalana associada a la resta de marques turístiques de Catalunya, especialment a aquelles
més reconegudes com la de Barcelona, per facilitar el seu posicionament internacional.
Prioritzarem la recerca, la innovació i el coneixement estratègic en el sector turístic amb l’impuls d’un Pla
de Formació Integral en turisme.
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Promourem un pla d’assessorament, d’ajuts i de finançament que ens permeti prioritzar les polítiques de
creixement empresarial orientades al redimensionament i reorientació adaptades a les noves necessitats
Amb el Secretariat de la Unió Europea per la Mediterrània amb seu permanent a Barcelona farem que
Catalunya millori el seu posicionament com un referent turístic Europeu i de la Mediterrània. El lideratge
de la capital aprofitarà la fortalesa comercial i la potencialitat turística de tota la franja mediterrània per
aconseguir una estratègia de promoció econòmica conjunta.
Fomentarem la unitat bàsica de l’estructuració turística com a destinació local o territorial, donant valor
als recursos i productes propis per crear noves experiències i emocions per als turistes.
Fomentarem estructures organitzatives turístiques amb partenariats públic-privats atorgant recursos
complementaris als municipis turístics.
Crearem una marca de prestigi per als territoris amb espais protegits, i paisatges exemplars amb una política
integral de medi ambient, agricultura, paisatge i turisme per buscar la millor compatibilitat entre elles.
Plantejarem el desenvolupament d’un turisme rural de qualitat en els entorns naturals, creant la Xarxa
d’Hotels Naturals (similar al model de paradors nacionals). Es fomentarà la senyalització d’itineraris rurals.
Impulsarem un programa per desplegar actuacions per compensar els costos socials i mediambientals que
es derivin de l’activitat econòmica turística en alguns territoris.
Aprofitarem les xarxes i infraestructures existents per afavorir el turisme a comarques. D’altra banda,
potenciarem les oficines municipals de turisme i incentivarem la promoció turística mancomunada.

2.7.3. RECOLZAR UN CONSUM MÉS RESPONSABLE, TRANSPARENT I SEGUR
AMB MAJOR COMPETÈNCIA PER GARANTIR LA MILLOR OFERTA
Desplegarem el Codi de Consum, garantint el dret i els interessos de les persones consumidores en totes
les seves dimensions i assegurant la llibertat d’elecció
Afavorirem un consum responsable des de la conscienciació i l’actitud exemplar de l’Administració,
i treballarem per prevenir i reduir el sobreendeutament de les famílies cercant fórmules que permetin
renegociar els deutes i minimitzar les conseqüències dels impagats, i establint canals d’informació, formació
i educació per fomentar el consum responsable, així com la implicació de les institucions financeres.
Crearem l’observatori del consum a Catalunya amb la col·laboració de les administracions locals i de les
associacions de consumidors territorials.                                           
Fomentarem el paper actiu que han de tenir les associacions de persones consumidores i la col·laboració
entre els sectors públic i privat.               
Establirem noves fórmules de consum electrònic, mitjançant polítiques socials d’acostament a la xarxa i
d’alfabetització digital.
Aplicarem polítiques que apropin el producte als consumidors finals per evitar que se’ls traslladin els
costos d’intermediació que no aporten valor afegit.
Promourem una major liberalització d’alguns serveis regulats per complir la Directiva de Serveis del Mercat
Interior, com a garantia per l’increment de la competència dels mercats per defensar les persones consumidores.
Establirem fórmules per a garantir-la generant més activitat econòmica, en aquest sentit, l’Autoritat Catalana
de la Competència, organisme autònom i independent del govern i dels operadors econòmics, creada per Llei
del Parlament el 2009, ha incrementat i haurà de seguir incrementant, tal i com recull l’Estatut, la seva activitat
contra pràctiques restrictives de la lliure competència principalment les relacionades amb els acords col·lusoris
i els abusos de posició de domini en el mercat, així com aquelles regulacions i normes que puguin contenir
prescripcions i barreres administratives innecessàries de caràcter competitiu.
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3
EL FUTUR DE CATALUNYA: UN PROJECTE DE
SOCIETAT I DE PAÍS

3.1 L’ESTATUT I L’AMBICIÓ NACIONAL DE CATALUNYA
3.1.1. DESPLEGAR TOT EL POTENCIAL
REFERENDAT PER LA CIUTADANIA.

D’AUTOGOVERN

DE

L’ESTATUT

Desplegarem íntegrament l’Estatut, des del Govern i del Parlament de Catalunya, tant en matèria
de drets, d’institucions, inclosa l’actualització del règim especial de la Vall d’Aran, com en exercici
de les noves competències, fent progressar el país.
Finalitzarem la transferència de totes les competències previstes a l’Estatut.
Impulsarem la modificació de les normes estatals que també han de ser reformades pel
desplegament de les previsions estatutàries, com ara les que han de permetre la posada en
marxa efectiva de l’organització territorial de Catalunya en set vegueries.
Treballarem per desenvolupar, sense cap renúncia, tot el potencial d’autogovern de l’Estatut
referendat per la ciutadania, malgrat la Sentència del Tribunal Constitucional, i per recuperar i
reforçar l’esperit del pacte constituent. Ho farem, entre d’altres, en matèria de justícia; en matèria
d’ús del català davant els òrgans constitucionals i jurisdiccionals d’àmbit estatal; en matèria
de règim local; en matèria de participació de la Generalitat en la designació dels membres de
diversos organismes i institucions o per garantir la capacitat normativa de la Generalitat en les
diverses matèries competencials.
3.1.2. FER DE L’ESPANYA DEL SEGLE XXI, L’ESPANYA FEDERAL.
Des del convenciment, pel PSC, que Catalunya és una nació, vetllarem i promourem l’adopció d’accions amb
el finançament corresponent, pel reconeixement i la defensa per part de l’Estat de la diversitat i la pluralitat
lingüístiques, culturals i nacionals dels pobles d’Espanya, com a riquesa del conjunt de l’Estat.
Treballarem pel reforçament i la normalització de les relacions horitzontals entre Comunitats autònomes,
inclosa la creació de la Conferència de Presidents autonòmics, com a fórmules federals de debat, treball i
cooperació per a la resolució de problemàtiques comunes o fins i tot per l’exercici de competències que el
seu objecte pugui tenir un abast territorial superior al d’una mateixa Comunitat autònoma.
Treballarem per la valorització de les relacions entre les Comunitats autònomes i l’Estat, entre d’altres amb
una nova configuració de les Conferències sectorials que serveixi de veritable marc per a la cooperació
entre Estat i Comunitats Autònomes en l’establiment de les polítiques bàsiques.
Promourem la participació de les comunitats autònomes en agències estatals que desenvolupen polítiques
compartides com ara l’ICEX, l’Instituto Cervantes o Red.es i alhora, promourem la normalització de la
ubicació de la seu d’institucions i organismes de caràcter estatal en diverses ciutats de l’Estat, atenent a
criteris de pes demogràfic, polític, econòmic i cultural.
Promourem una reforma de la Llei Orgànica de Tribunal Constitucional que garanteixi que en l’enjudiciament
de les normes referendades per la ciutadania, aquesta té la darrera paraula.
Vetllarem pel compliment estricte del model de finançament pactat i promourem les adaptacions que aquest
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preveu per tal de garantir que la contribució a la solidaritat que es produeix a través del mecanisme de
l’anivellament permeti la reducció del dèficit fiscal de Catalunya, per tal que aquest sigui just i proporcionat
al nostre PIB relatiu.
Reforçarem també el federalisme difonent-lo, donant-lo a conèixer a la ciutadania i promourem la creació
de càtedres de federalisme i governança multinivell a les universitats tant catalanes com a la resta de
l’Estat, així com en general l’aprofundiment de la recerca acadèmica en aquest àmbit, aprofitant el llegat
acadèmic i polític dels socialistes catalans que, seguint i actualitzant el fil roig del catalanisme i federalisme
de Rafael Campalans, han construït la democràcia i el seu sistema de valors, com Joan Reventós, Ernest
Lluch o Jordi Solé Tura.

Apostarem per una reforma de la Constitució, amb el consens necessari, que reforci tots els
instruments federals de l’Estat, fent d’Espanya un veritable Estat federal, incloent la configuració
d’un Senat com a autèntica cambra territorial de cooperació entre els territoris dotada de
majors competències en el procés legislatiu i de control del Govern i que reforci el seu caràcter
plurinacional.
Per treballar per totes aquestes reformes, tal i com estableixen els Estatuts del PSC, la Comissió
Executiva del partit establirà en cada moment l’articulació parlamentària més adequada i eficaç
perquè s’expressi amb claredat el perfil propi del socialisme català, fent ús dels instruments
i mecanismes parlamentaris precisos i cercant les fórmules de cooperació i coordinació més
idònies per garantir la capacitat d’acció del PSC i la major influència, visibilitat i capacitat de
decisió parlamentàries al Congrés i al Senat.
3.1.3. REFORÇAREM EL PES DE LA POLÍTICA EN LES RELACIONS DE GOVERN
A GOVERN
Apostarem pel necessari reforçament i per la consolidació del caràcter bilateral de les relacions entre
els Governs de la Generalitat i l’Estat en aplicació del principi de bilateralitat establert a l’Estatut, sense
excloure els mecanismes multilaterals.
Farem que Catalunya tingui un major pes polític en les decisions de l’Estat.

3.2 BON GOVERN, TRANSPARÈNCIA I QUALITAT DEMOCRÀTICA
3.2.1. GARANTIREM LA QUALITAT DEMOCRÀTICA : BON GOVERN I REGENERACIÓ
DE LA POLÍTICA
Farem més transparent l’acció dels responsables polítics al capdavant de les administracions públiques, i
incrementarem la transparència i la informació sobre l’activitat de les institucions catalanes amb empreses
privades i particulars, que ha d’estar fonamentada en la utilitat pública i l’interès general i en el bon ús dels
recursos públics.
Reforçarem la informació sobre els objectius de les polítiques del Govern, les seves accions per assolirlos i la incidència pràctica d’aquestes accions en la realitat quotidiana de la ciutadania acompanyant
aquesta informació amb indicadors quantitatius i qualitatius comprensibles. Avaluarem l’impacte de les
diferents opcions de regulació existents, en l’adopció de qualsevol decisió normativa de competència de la
Generalitat i promourem la cultura de l’avaluació de les polítiques públiques, contribuint d’aquesta manera
a la seva millora.
No tolerarem cap forma de corrupció i lluitarem fermament per eradicar-la, posant-hi totes les traves
possibles.
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Promourem la implantació d’un contracte de servei públic per tots els representats públics que contingui
una clara aposta per la transparència, la qualitat i l’exemplaritat de l’activitat política.
Per potenciar la transparència, farem que siguin obligatòriament públiques les condicions contractuals,
el patrimoni i la renda dels alts càrrecs i el personal eventual de l’administració i els organismes de la
Generalitat.
Per millorar la qualitat, reforçarem les obligacions dels membres del govern i dels alts càrrecs d’informar i de
comparèixer davant del Parlament, promourem el rendiment de comptes en la gestió dels recursos públics,
i treballarem per reforçar el respecte i la confiança als governants i als representants de la ciutadania en
l’exercici de la seva funció.
Per impulsar l’exemplaritat, establirem Codis Ètics i Guies de Conducta dels alts càrrecs i articularem
mecanismes per estendre’n la seva aplicació.
El PSC impulsarà, a més, que tots els càrrecs electes i representatius treballin fermament per acomplir
els objectius i compromisos del Programa Electoral o del Pla de Govern. Atenent a qüestions ètiques i de
consciència sobre temes rellevants no contemplats en el Programa Electoral o el Pla de Govern, el grup
parlamentari podrà acordar oferir llibertat de vot als seus parlamentaris i les seves parlamentàries.
Promourem la reforma de la normativa necessària per fer totalment transparent el finançament dels partits
polítics i garantir el control efectiu dels seus ingressos i despeses.

3.2.2. TREBALLAREM PERQUÈ LA CIUTADANIA FORMI PART DELS PROCESSOS
POLÍTICS I S’IMPLIQUI EN EL BENESTAR COMÚ
Lluitarem per corregir la greu anomalia de ser l’única comunitat autònoma sense llei electoral. Treballarem
perquè la futura Llei Electoral de Catalunya, prevista per l’Estatut, doni resposta a les necessitats d’un sistema
electoral més representatiu, proporcional i modernitzat que equilibri de forma justa la representativitat
dels territoris.
Promourem la incorporació a la legislació electoral de mecanismes per garantir una relació més directa
entre electe i elector i plantejarem la necessitat d’encetar un debat sobre l’oportunitat de situar el dret de
sufragi actiu als 16 anys.
Coresponsabilitzarem administració i ciutadania en els afers públics. Obrirem més a la ciutadania el procés
d’elaboració de polítiques públiques i de definició dels projectes d’obra pública.
Ordenarem i millorarem els canals de participació ciutadana. Normalitzarem en la governança del país
els mecanismes de democràcia directa com a mecanismes de debat públic d’idees i propostes i per a la
coresponsabilització ciutadana i que permetin també presentar propostes d’actuació. Promourem també la
participació ciutadana en l’elaboració dels projectes normatius que els puguin afectar, mitjançant la creació
d’un portal que doni a conèixer totes les iniciatives normatives del Govern en tràmit d’informació pública, i
permeti formular propostes i al·legacions via electrònica.
Apostarem per una millora de l’accés dels ciutadans i les ciutadanes a la informació i desplegarem eines en
suport tecnològic per poder proposar, comentar, valorar i exercir el dret de queixa de manera senzilla, amb
garantia de resposta.

3.2.3. GARANTIREM QUE ELS CIUTADANS I LES CIUTDANES PUGUIN SER
PROTAGONISTES ACTIUS DEL BENESTAR COMÚ
Obrirem les bases de dades de l’administració per a l’ús creatiu de la ciutadania. L’Open Data de la Generalitat
permetrà als ciutadans, les ciutadanes i les empreses elaborar serveis gratuïts o de pagament basats en la
informació pública, el que obligarà aquesta a ser de màxima qualitat i actualitat.
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Estendrem l’associacionisme i el voluntariat i millorarem el coneixement del sector associatiu català.
Establirem un marc català de beneficis fiscals per als associats i voluntaris.
Reformarem la política de subvencions. Volem que les subvencions premiïn la innovació i el dinamisme de la
societat i que es dirigeixin a entitats que es coresponsabilitzin financerament de l’activitat subvencionada.
Les subvencions per concurrència competitiva o contracte-programa seran més del 95% del total. Farem
balanç públic de totes les subvencions.

3.2.4. TREBALLAREM PER UNA BONA ADMINISTRACIÓ, MODERNA I PROPERA
Apostarem per la necessària millora del mapa administratiu, en el marc del nou Estatut, des de la redefinició
dels consells comarcals al reconeixement de les realitats metropolitanes, cercant la màxima eficiència i la
definició clara de les funcions de cada entitat.
Abordarem la reforma en profunditat de l’Administració pública actualitzant els conceptes bàsics
d’organització i funcionament en primer lloc i racionalitzant-ne l’estructura; en segon lloc, modificant les
formes d’intervenció administrativa i la relació amb la ciutadania prioritzant al màxim la simplificació
administrativa; i finalment, redefinint i valoritzant la funció pública.
Impulsarem l’aprovació d’una Llei d’Organització de l’Administració de la Generalitat que simplifiqui i reguli
la diversitat d’entitats instrumentals que integren el sector públic i continuarem racionalitzant el sector
públic per tal de fer-lo més lleuger de volum però més capaç i més fort per exercir la seva funció de
garantia de la igualtat de drets i d’oportunitats de la ciutadania i de promoció de la cohesió social i del
necessari equilibri entre el poder públic i el poder econòmic.
Optarem decididament per una política pressupostària basada en el major estalvi possible en despesa
corrent de funcionament i la major inversió pública possible.
Definirem una nova concepció de la col·laboració públic-privada, que permeti l’externalització d’aquelles
actuacions o àmbits de gestió susceptibles d’obtenir una major eficiència en la consecució dels objectius
públics, sense detriment de les garanties pròpies de la mateixa actuació pública.
Impulsarem la gestió de la qualitat mitjançant les eines oportunes, com les cartes de serveis, elaborades
amb la necessària participació dels usuaris del corresponent servei, i les generalitzarem a totes les
administracions públiques, organismes, empreses i, en especial, als serveis de la Generalitat.
Acompanyarem les decisions sobre actuacions que poden generar rebuig social al territori dels
corresponents mecanismes de participació ciutadana així com d’una anàlisi sobre l’impacte social de
l’actuació que permeti identificar, si escau, les mesures correctores necessàries.
Simplificarem l’administració. Racionalitzarem l’actuació administrativa i els processos de gestió interna
per aconseguir un aprofitament òptim dels recursos. Limitarem les obligacions d’aportar informació
i documentació a l’administració a aquelles estrictament necessàries, per tal de reduir càrregues
administratives als ciutadans i a les empreses, però també per incrementar l’eficiència de l’administració.
Avançarem en la millora de la regulació, per tal d’assolir un marc normatiu eficient i respectuós amb
l’exercici de l’activitat econòmica. Continuarem i potenciarem, com a instrument essencial, l’avaluació de
l’impacte de les normes, amb una clara aposta per la simplificació administrativa de tots els procediments,
fruit de l’anàlisi ex ante i ex post de les normes que s’adoptin. Garantirem així la supressió de tota càrrega
innecessària o no justificada en un procediment, i la disminució dels costos administratius que es generen
a les empreses.
Reduirem al màxim els costos administratius que afecten especialment les PIME els professionals
autònoms. Ens comprometem a complir els objectius de reducció de la UE i a prendre en consideració les
característiques d’aquest sector d’empreses en l’adopció de la regulació. Per això, cal continuar el camí del
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Pla d’Acció per a la Reducció de les Càrregues Administratives (2010-2012).
Posarem a disposició de les empreses i els sectors afectats una pàgina web que permeti aportar idees i
propostes per simplificar tràmits i procediments i suprimir càrregues administratives.
Desplegarem extensament les tecnologies de la informació. Impulsarem l’e-Administració per a la ciutadania
i les empreses des d’un compromís clar: tota relació administrat-administració que no requereixi presència
física podrà ser iniciada i completada electrònicament. Amb aquest objectiu, seguirem avançant en la
implantació del concepte de finestreta única i millorarem l’Oficina Virtual de Tràmits per tal que al final de
la propera legislatura aquest compromís pugui esdevenir una realitat.
Reforçarem els mecanismes de comunicació interna i externa i de cooperació entre administracions
i ciutadania per tal de restaurar el prestigi del servei públic, tant entre els destinataris com entre els
funcionaris i empleats que l’han de prestar.
Reorganitzarem la funció pública per fer-la més atractiva i adaptar-la a les necessitats del nostre temps,
atraient els professionals que l’administració necessita; estimulant els treballadors públics en el compliment
de les seves funcions i l’exercici de les seves responsabilitats; estenent l’avaluació de l’acompliment com
a mecanisme per millorar l’organització i habituar-la a treballar per objectius; proporcionant la formació
adequada; brindant possibilitats de formació professional i garantint la gestió racional, àgil i flexible del
personal; millorant la carrera professional i atenent al desenvolupament de les noves tecnologies.
Promourem un gran acord amb les forces sindicals i els col·lectius dels empleats públics a fi i efecte de
posar en valor la funció pública reforçant els valors públics com a eix de la institució d’una funció pública al
servei dels ciutadans i acompanyant els drets dels treballadors públics d’un codi ètic i de conducta inspirat
en els principis d’integritat, neutralitat, honradesa i objectivitat.
Desenvoluparem la figura de directiu públic professional, que hauran d’assolir els funcionaris amb tasques
directives d’acord amb els principis de concurrència, mèrit i capacitat.
Farem un pla financer per recuperar el poder adquisitiu perdut pels treballadors públics per causa de la
retallada pressupostària, quan les possibilitats pressupostàries ho permetin.

3.3 SOCIETAT DIGITAL
3.3.1. MAXIMITZAR LA INCLUSIÓ I ASSEGURAR LA IGUALTAT EN L’ACCÉS A LA
SOCIETAT DIGITAL
Completant la tasca feta aquesta legislatura, tot el sòl urbà (residencial i econòmic) del país tindrà cobertura
de banda ampla, telefonia mòbil i TDT, a través dels serveis privats o d’iniciativa pública. Les qualitats
mínimes de servei hauran de ser suficients per fer ús arreu de la tecnologia sense discriminació funcional.
Per assolir aquest objectiu es treballarà estretament amb el consorci local Localret.
Els i les socialistes fem nostra la proposta d’Agenda Digital Europea que ha plantejat la Comissió Europea i
comprometem que el Govern de la Generalitat alinearà la seva estratègia cap a l’assoliment dels objectius
que formen aquesta agenda pels propers deu anys.
Iniciarem un programa amb les operadores per maximitzar la cobertura de tecnologies mòbils en el territori
agrícola i als espais naturals, per tal de fer ús de la tecnologia en totes les activitats econòmiques i de
lleure, fora dels espais urbans.
Connectarem amb fibra òptica els prop de els prop de 6.000 edificis de l’administració de la Generalitat (en
8 anys ) per tal de que esdevinguin espais d’ús o de prestació de serveis digitals.
Garantirem així que aquests equipaments puguin prestar els serveis més punters, arreu del territori, i alhora
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posarem a disposició de tercers la infraestructura en condicions d’igualtat per tal que tota la societat se’n
beneficiï.
Afavorirem l’existència de competència en tots els sectors de l’oferta de serveis de telecomunicacions a tot
el territori. Reforçarem la vigilància perquè les pràctiques del mercat siguin plenament respectuoses amb
els drets dels consumidors i que les condicions dels contractes siguin clares.
Negociarem amb les operadores l’existència d’una “tarifa d’últim recurs” per a famílies en dificultats
econòmiques, que estiguin en programes de suport social de la Generalitat.
Per als escolars i els universitaris, completarem les beques existents per compra de llibres i ordinadors
amb beques d’accés a Internet. Perquè els infants i joves que requereixen un ordinador per estudiar no
estiguin en desavantatge quan arriben a casa.
Ens posicionem a favor de què els preus de la banda ampla es redueixin, tendint cap a la mitjana europea.
Afavorirem la creació de xarxa WIFI i de punts d’accés a Internet a totes les entitats i institucions públiques.
Crearem el concepte de “persona en risc d’exclusió digital”. Aquests ciutadans i ciutadanes tindran dret a
cursos (gratuïts o a preus raonables, i fins assolir el nivell bàsic de l’Acreditació de competències TIC) i a
tutoria i suport per fer ús de les plataformes de tràmits i serveis de la Generalitat.
Treballarem per a garantir que no existeixi cap territori, ni cap ciutadà o ciutadana ni cap empresa, que
quedin aïllats i a fora de la ‹Societat digital’.     
Proposarem i impulsarem l’aprovació d’iniciatives legislatives encaminades a declarar la banda ampla com
a un nou servei bàsic per a la societat catalana. D’aquesta manera volem garantir el camí cap a un país més
modern, més avançat, més ben comunicat, més informat i més igual.            
Es promourà la plena incorporació de les dones en la societat en xarxa mitjançant el desenvolupament de
programes específics, per aconseguir no només l’accés sinó la formació en usos avançats de les TIC i la
promoció de les dones com a creadores de continguts i promoció de serveis a Internet. Es promouran els
continguts creats per dones en l’àmbit de la societat de la informació.            
Tots els programes públics de desenvolupament de la societat de la informació incorporaran el principi
d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes en el seu disseny i execució. Es vetllarà perquè el llenguatge
i els continguts dels projectes de l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació subvencionats
total o parcialment amb diners públics no siguin sexistes.
Continuarem potenciant l’administració electrònica i hi destinarem els recursos necessaris per donar
formació a la ciutadania en aquest àmbit.
Promourem que els diputats utilitzin les tecnologies 2.0 i les xarxes socials per explicar la seva tasca
pública.

3.3.2. CONTRIBUIR A ORDENAR LA SOCIETAT DIGITAL PER TAL DE FOMENTAR
EL SEU CARÀCTER CREATIU I PARTICIPATIU
Fomentarem estratègies d’identificació dels ciutadans i les ciutadanes en l’accés als serveis digitals que no
suposin una barrera funcional al seu ús, i que estiguin basades en la confiança.
Cal cercar models econòmics que permetin l’evolució tecnològica de les xarxes sense trencar aquest
equilibri, que ha permès fins ara que totes les iniciatives empresarials o de comunicació a la Xarxa
poguessin prosperar en igualtat de condicions inicials. Aquesta serà la posició del Govern de la Generalitat
en el debat mundial que s’ha obert a aquest efecte, i també la seva manera d’actuar en les xarxes que
promogui. Hem de tendir a models senzills com els de les operacions bancàries en línia.
Donarem suport a totes les normatives que reconeguin i emparin els drets d’autor, alhora que fomentarem
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les creacions sota llicència tipus Creative Commons o similar, i participarem en la recerca de models que
reestructurin els mercats de productes digitals per minimitzar el frau i la pirateria. Cal que l’autor i l’editor
dels productes culturals puguin rebre el benefici econòmic del seu treball i alhora que els usuaris guanyin
accés a més productes culturals a preus molt millors.
Apostarem per fer de les diferents iniciatives territorials d’impuls de la societat digital uns referents de
primer nivell, amb exemples com ara:
•

El projecte de Barcelona Ciutat Digital definit per l’Ajuntament de Barcelona, per tal que la capital de
Catalunya sigui capdavantera entre les ciutats de la seva mida en aquest camp. Els resultats i aprenentatges d’aquest projecte hauran de ser posteriorment traslladats a les ciutats i viles de Catalunya.

•

El Citilab de Cornellà, per la recerca sobre usos i pràctiques socials de les persones a través de la
Xarxa.

•

El Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 de Terrassa, espai posicionat com referència en l’arc metropolità de Barcelona i a l’eix europeu de l’E-9.

•

Els projectes en curs a Mataró, Viladecans, Vilanova i la Geltrú, i altres, que seran seleccionats per tal
de poder rebre un nivell de suport superior a l’actual.

Aprofundirem encara més en que el portal web de la Generalitat sigui pioner en el desplegament de les
tecnologies i usos socials punters a Internet.
A través del nou Centre per la Seguretat Informàtica de Catalunya, fomentarem que tot usuari tingui uns
coneixements mínims sobre seguretat en el seu ús de les xarxes, i disposi d’un centre de referència en cas
de problemes. Connectarem el CESICAT amb el 112 per tal de poder donar servei en cas d’emergència de
seguretat informàtica.
Enfortirem les estructures policials i de suport judicial lligades al delicte digital, per tal d’assegurar que
aquests no quedin impunes.

3.3.3. ESTRUCTURAR UN SECTOR TIC FORT PER TENIR UNA SOCIETAT DIGITAL
AUTÒNOMA I PRÒSPERA
Treballarem en fomentar que els estudis d’enginyeria, audiovisual, creació i altres relacionats amb les
estructures de base de la societat digital gaudeixin de prestigi social i atreguin persones amb talent i
capacitats.
Promourem la creació de càtedres i grups de recerca universitaris en matèria de dret i economia de la
societat digital.
Sostindrem el repte de tenir espais de referència europea en R+D de la societat digital, com el Centre
Nacional de Supercomputació.
La capacitat de compra tecnològica de la Generalitat estarà oberta a tot el ventall d’empreses que assegurin
la qualitat necessària, i fomentarem de manera específica (dins els plecs) la innovació en les solucions.
Garantirem que dins els instruments de foment de l’emprenedoria i d’impuls a la creació d’empreses
(finançament, sòl d’activitat econòmica, suport a la gestió, etc.) hi hagi estratègies i instruments específics
robusts i creixents per a les iniciatives d’empresa digital.
Farem emergir de l’anonimat totes les empreses digitals exitoses de Catalunya per tal que tinguin fòrums
permanents de discussió entre elles i cap a la societat, i esdevinguin un referent per a tots els futurs
emprenedors.
Crearem un centre d’Open Data de Catalunya per tal que les dades de l’administració de caràcter no
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protegible es converteixin en un motor de la creativitat i l’emprenedoria digital.
Treballarem des de la Generalitat, de manera coordinada amb les institucions públiques i privades
implicades, per tal que Barcelona sigui la capital mundial de les telecomunicacions mòbils, i que tant a
nivell d’infraestructures, recerca, associacions internacionals, esdeveniments firals i, sobretot, serveis
disponibles per la ciutadania, la capital de Catalunya pugui ser un espai reconegut pel seu lideratge en
aquest sector.
Impulsarem la creació de clústers tecnològics arreu del territori que esdevinguin pols d’atracció del
coneixement a tota Europa.

3.3.4. CONSTRUIR ELS MILLORS SERVEIS PÚBLICS DIGITALS D’EUROPA.
TRANSPARENTS, ÀGILS I ÚTILS
Cada ciutadà i cada ciutadana podran tenir la seva carpeta digital personal. En funció del seu perfil se li
suggerirà el poder fer ús de tot el potencial de serveis de la Generalitat, presencials o a través de la Xarxa.
Millorarem l’Oficina Virtual de Tràmits per tal que al final de la propera legislatura tots aquells que puguin
ser completats sense presència física siguin 100% realitzables on-line, començant pels que afecten a les
empreses.
En aquest sentit, és important arribar a la finestreta única virtual perfectament compatible entre
administracions que és la fórmula de poder donar un servei qualitatiu i ràpid a la ciutadania i a les empreses
les 24 hores del dia tots els dies de l’any, i que representa també un estalvi important de temps i recursos.
De la mateixa manera, és imprescindible la transparència fent pública al web la informació àmplia de les
accions de govern.
Aprofitarem la Xarxa per tal que la ciutadania pugui preguntar directament i de forma pública a qualsevol
departament o servei de l’Administració, i ser contestat en un termini breu.
Facilitarem la visibilitat i el control de l’acció del Govern a través d’instruments que expliquin quin és el
destí dels recursos públics.
Completarem els avenços tecnològics en Salut per tal que cada català i catalana tinguin a l’abast per la
Xarxa el seu historial mèdic bàsic, proves diagnòstiques digitalitzades, consells de salut personalitzats,
calendaris de visita o vacunació, cites amb el metge etc.
Facilitarem la relació de pares i centre educatiu amb una carpeta de l’alumne en la qual hi haurà el pla
pedagògic del centre, l’expedient acadèmic de l’estudiant, els comentaris docents, les absències de classe,
els deures a casa requerits i suggerits, etc.
Completarem tota la tasca feta en relació als Serveis d’Ocupació, per tal que tant els tràmits com
l’orientació, la formació ocupacional i la recerca de feina es puguin fer amb plena eficàcia per Internet.
Avançarem en la prestació de serveis socials a través de la Xarxa, sobretot en la relació amb les famílies
cuidadores, i amb experiències pilot en televigilància de dependents.
Aprofundirem en els portals de patrimoni cultural, Turisme i en general de coneixement del país actual i de
la seva memòria històrica col·lectiva.
Crearem una televisió IP que programarà peces sobre l’activitat i els serveis de l’Administració de la
Generalitat i a la que es podran connectar lliurement tots els portals d’Internet o televisions digitals que
ho vulguin.
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3.4 MÓN LOCAL
A causa del context de canvis socials, econòmics i polítics d’aquests darrers anys ha esdevingut urgent
adaptar els governs locals a una realitat en canvi constant i dotar el seu finançament d’acord amb les
responsabilitats que actualment tenen els ajuntaments i al marc competencial que preveu l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya (EAC).

3.4.1. ESTABILITZAR I CONSOLIDAR LA SITUACIÓ FINANCERA DEL MÓN LOCAL:
Impulsarem un sistema de finançament local adequat a les competències i serveis que desenvolupen els
governs locals catalans, a través d’un pacte institucional entre aquests i la Generalitat, en el marc del
Consell de Governs Locals. El nou sistema de finançament local es regirà pels principis de suficiència de
recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fiscal, tal i com estableix l’Estatut d’Autonomia.
Clarificarem les competències de cada nivell administratiu. Eliminarem duplicitats de despesa en serveis,
en primer lloc mitjançant la coordinació d’estratègies en matèries en les que totes les administracions
actuen (promoció econòmica, ocupació, etc.) i fomentarem la col·laboració interadministrativa.
Elaborarem un catàleg integral de serveis de la Generalitat que puguin prestar per encomana de gestió
els ajuntaments o altres administracions locals que ho desitgin, amb un finançament ajustat i transparent.
No crearem organismes o serveis de la Generalitat amb obligació de ser contractades pels ajuntaments per
prestar serveis de competència local.
Transferirem als ajuntaments que tinguin capacitat per gestionar-los els equipaments i serveis de la
Generalitat en matèries no obligatòries així com el finançament necessari per al seu manteniment (casals
de gent gran, centres cívics, oficines de serveis socials, etc.).
Flexibilitzarem les aportacions de la Generalitat. Les aportacions per a infraestructures i equipaments
podran ser del 100% si un ajuntament ho requereix i ho justifiqui.
Promourem una llei al Parlament de Catalunya que reguli el Fons de Cooperació Local a partir dels
ingressos tributaris de la Generalitat, de caràcter incondicionat, que tingui en compte la capacitat fiscal i
les necessitats de despesa dels governs locals, així com les singularitats dels territoris.
Dotarem el PUOSC a partir de criteris de necessitat d’inversió dels governs locals de Catalunya. Els criteris
d’aplicació i la seva dotació s’establirà d’acord amb el Consell de Governs Locals.
Seguirem incrementant el Fons de Cooperació Local i el Pla Únic d’Obres i Serveis per sobre de la mitjana
d’increment del pressupost dels ajuntaments, treballant per millorar el finançament de la despesa corrent
dels ajuntaments.

3.4.2. UN MÓN LOCAL QUE SERVEIXI ENCARA MILLOR LES NECESSITATS DE
LA CIUTADANIA
Creiem fermament que els ajuntaments han d’estar en peu d’igualtat institucional a la resta de nivells de
govern amb els que conviuen i amb els que comparteixen destinataris de les seves actuacions.
Generalitat i els governs locals han de ser coresponsables en la vertebració d’un model de governança,
que permetrà trobar un nou equilibri entre l’eficàcia i la legitimitat del sistema institucional de Catalunya.
Durem fins a les últimes conseqüències les decisions tot just adoptades en relació a la organització del
país. Desplegarem un nou marc institucional local en línia amb les previsions de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Impulsarem una Llei de Governs Locals que estableixi una reordenació racional del sistema a
través d’un gran pacte nacional.
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Promourem regles clares que permetin als governs locals cooperar millor entre ells i actuar més
coordinadament amb els governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya. Impulsarem una governança
multinivell de qualitat entre la Generalitat, les vegueries i els municipis, com a nivells de govern bàsics
que conformen el sistema institucional de Catalunya, amb la finalitat de coordinar estratègies d’actuació
comunes a les grans polítiques de país en el marc dels Pactes Nacionals i l’Acord Estratègic per a la
Internacionalització, la Qualitat de l’Ocupació i la Competitivitat de l’Economia Catalana. Volem que
governs locals i Generalitat treballin plegats amb un mateix objectiu: assolir una major cohesió econòmica,
social i territorial per tal de millorar la qualitat de vida de la ciutadania de Catalunya.
Reforçarem l’autonomia local i el lideratge dels municipis en el disseny, implementació i avaluació de les
polítiques públiques. Continuarem avançant cap a una major descentralització competencial i de recursos
que reconegui un major protagonisme als governs locals i posi en valor l’aportació dels ajuntaments i les
diputacions provincials.
Continuarem garantint la qualitat i equitat dels serveis que reben els ciutadans i les ciutadanes (amb
independència del seu lloc de residència), la cohesió territorial i evitar encavalcaments en l’activitat de les
diverses administracions públiques.
Treballarem per clarificar el mapa d’estructures supramunicipals. Desplegarem la llei de vegueries a través
d’un pacte amb el Govern de l’Estat. Potenciarem les vegueries com a àmbits de descentralització de
l’administració de la Generalitat i com a governs locals intermedis orientats a donar suport als municipis
–especialment, als més petits- a través de les seves polítiques d’assistència i cooperació per garantir un
accés equitatiu de la ciutadania als serveis locals, estimular la cooperació intermunicipal, coordinar les
comarques i la resta d’ens de gestió que actuïn en el seu territori i dissenyar polítiques i serveis que aportin
un nou valor urbà a Catalunya.
Desplegarem la Llei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i estudiarem mecanismes que permetin la
coordinació de les altres àrees de continu urbà del país.
Orientarem les comarques a la gestió mancomunada dels serveis municipals allà on raons d’economia,
eficàcia i eficiència dels serveis públics locals ho justifiquin, reconeixent el lideratge dels alcaldes i les
alcaldesses en els seus òrgans de govern per tal de garantir que la presidència recaigui sobre un alcalde
o una alcaldessa.
Reduirem el nombre de consorcis entre la Generalitat i el món local. Racionalitzarem les vies de suport
material i financer de la Generalitat a l’actuació d’una o més administracions locals consorciades, sense
que aquest suport requereixi crear una estructura administrativa conjunta.
A través de l’Administració Oberta farem que tots els ciutadans i totes les ciutadanes de tots els municipis
puguin realitzar tots els tràmits per via electrònica.
Crearem la figura de ”municipi dins d’un espai natural” per tal que aquestes puguin beneficiar-se, tant en
la seva economia local com en les finances dels seus ajuntaments, d’aquesta situació.
Avançarem en la millora dels serveis públics i les infraestructures locals.
Seguirem avançant en la creació de places d’escola bressol públiques continuant amb els programes de
suport a través de finançament per a la construcció d’equipaments, així com per al desenvolupament del
servei.
Avançarem en l’enfortiment dels serveis socials bàsics per respondre a les actuals necessitats socials des
de la proximitat a la ciutadania.
Farem possible l’arribada arreu de Catalunya d’infraestructures de telecomunicacions, privades o públiques,
per poder tenir serveis avançats.
Racionalitzarem el mapa de la comunicació local audiovisual mitjançant un pla integral amb la necessària
participació dels agents implicats, a nivell polític i social.
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Millorarem el finançament del transport públic local en tots els territoris garantint un servei de qualitat a
tot arreu.
Oferirem finançament i suport per completar el mapa d’abastament i sanejament d’aigua.
Ajudarem a l’extensió de la recollida selectiva i tractament (incloent la valorització energètica) de tots els
residus a tots els municipis.

3.5 BARCELONA, MOTOR DE CATALUNYA
Potenciarem el paper de Barcelona com a capital de Catalunya, i del conjunt de l’àrea metropolitana com a
referent en matèria de transformació urbana, de cohesió social, d’avenç tecnològic i de lideratge cultural.
La Barcelona i àrea metropolitana que volem els i les socialistes és la que ha de continuar enfortint-se
com a motor del corredor mediterrani i l’eix de l’Ebre, la que ajuda a consolidar amb fermesa el paper
de Catalunya en un món competitiu, la que treballa activament per l’estratègia de ser motor i Porta Sud
d’Europa, la que respon al repte de ser la Capital de la Mediterrània.
Coordinarem els instruments de gestió de la promoció de Catalunya i de Barcelona d’una forma constructiva,
sumant el potencial de les dues marques i estratègies per contribuir a què el nostre país participi en primera
línia internacional en l’economia, el coneixement i la cultura.
Impulsarem el TRIANGLE ECONÒMIC DE BARCELONA (“BET” Barcelona Economic Triangle en anglès) com
el pol de suma de sinèrgies metropolitanes per al desenvolupament econòmic: Àrea 22@-Sagrera-Besòs;
Àrea logística-industrial del Llobregat (Aeroport-Port, Fira-GranVia-Biopol, Viladecans-Aeroportuari) i
l’àrea del Vallès (entorn B-30, Sincrotró, Parc Tecnològic del Vallès).
Impulsarem el desenvolupament de l’àrea del Besòs perquè esdevingui un dels nous pols d’atracció i
desenvolupament de l’àrea metropolitana, invertint per reforçar el seu caràcter estratègic de nou espai
per a activitats econòmiques, el lleure, el turisme, la cultura i l’habitatge.
Treballarem per consolidar Barcelona com una de les capitals mundials en formació i recerca en la direcció
i gestió d’empreses aprofitant la potent xarxa d’escoles superiors i facultats universitàries públiques i
privades pioneres i líders en aquesta matèria.
Recolzarem a Barcelona com la capital biomèdica d’Espanya i d’Europa treballant per aprofundir en
projectes que li donin major projecció i potencialitat en generació de riquesa i ocupació.
Potenciarem el sistema d’universitats i centres de recerca de Barcelona i el seu entorn metropolità, reforçant
la seva excel·lència i ampliant els equipaments existents (p.ex. nou Campus Universitari del Besòs).
Posarem en marxa a Barcelona l’oficina per al desenvolupament del comerç i el turisme de la UE i el
congrés euromediterrani de turisme i comerç, per tal d’aconseguir un posicionament com a capital del
turisme i el comerç de la mediterrània, en sintonia amb el Pla Estratègic del Turisme impulsat per la ciutat.
Donarem ple suport al projecte BZ d’innovació a la Zona Franca, potenciant en particular el sector
audiovisual aprofitant la tradició de les indústries culturals i creatives al nostre país i cercant sinèrgies amb
altres iniciatives a d’altres indrets a Catalunya.
Aprofitant la designació de RTVE/Sant Cugat com a centre de direcció de La2, seguirem impulsant aquest
centre com a gran espai de producció de la televisió pública estatal.
Consolidarem i ampliarem la xarxa de grans equipaments culturals de capitalitat (incorporant-ho per
exemple el nou Museu Nacional de Ciències Naturals al Fòrum i el Disseny Hub Barcelona a les Glòries)
perquè Catalunya i la cultura catalana mitjançant Barcelona formin part dels debats i dels circuits
internacionals de la Cultura.
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Desenvoluparem la nova etapa del Parc de Collserola com a Parc Natural i un cop reconegut reservori de
CO2 i biodiversitat més proper i important de la ciutat i de l’àrea metropolitana.
Promourem la creació d’un centre internacional (universitat-empresa) de tecnologies sostenibles urbanes.
Impulsarem Barcelona com a espai de referència del cotxe elèctric, aportant els mitjans necessaris per fer
el desplegament del projecte.
Treballarem per assolir per a Barcelona el protagonisme en grans projectes de ciutat de l’àmbit de les TIC
com ara el projecte Barcelona Ciutat Digital o ser l’aparador mundial de les telecomunicacions mòbils.
Treballarem per una millora de la mobilitat i connectivitat metropolitana potenciant els nous enllaços
ferroviaris, la xarxa de rodalies i l’estació de Sagrera.
Impulsarem el rol de Barcelona com a nucli del Corredor Mediterrani: Port – Aeroport – AVE (connectivitats
i logística), com a element de dinamització i augment de la competitivitat del país. Posarem un accent
especial en la dotació de més i millors accessos ferroviaris i en transport públic al Port i l’Aeroport.
Garantirem que el projecte de l’L2 fins l’Aeroport es faci realitat, completarem la construcció de l’L9 i
abordarem d’altres ampliacions de serveis de la xarxa de Metro i FGC, en línia amb els acords nacionals i
d’àmbit local sobre dotació d’infraestructures.
Donarem suport als projectes d’implantació de Justícia de Proximitat, dins el procés de replantejament
de competències en matèria de justícia a desenvolupar amb el govern central. En aquest sentit també
buscarem el suport i recolzament per a tots els canvis en els temes de la multireincidència, inclosa la
reforma del Codi Penal.
Abordarem, després del nou hospital de Sant Pau, i estant ja en marxa les ampliacions del Clínic i de
l’hospital del Mar, el futur de l’hospital del Vall d’Hebron a la zona nord de la ciutat.
Ampliarem la dotació d’efectius dels Mossos d’Esquadra, atenent a les singularitats i necessitats de
Barcelona com a gran ciutat i nucli metropolità, en el marc del desplegament continuat de la cos català de
policia i prenent com a referència les ràtios establertes en el seu dia pel Parlament de Catalunya.
Completarem el tancament dels centres penitenciaris de la Model i de Trinitat Vella a partir de l’obertura
del centre de Zona Franca.
Donarem el suport necessari a la implementació del nou govern metropolità en particular en els temes
de transport, medi ambient i aprofundiment en l’articulació de polítiques comunes entre els municipis
tot impulsant una agència de promoció econòmica per augmentar la presència i projecció de l’AMB en
l’economia globalitzada. S’iniciaran els processos per treballar i consensuar una planificació urbanística
actualitzada segons els preceptes que estableix la Llei de l’Àrea Metropolitana.
Donarem ple suport al desplegament del projecte de Sant Pau com espai nucli de la capitalitat mediterrània.
Continuarem l’aplicació i desenvolupament de la Llei de Barris posant major èmfasi en l’evolució dels
reptes d’integració i d’interculturalitat que es donen als barris de la ciutat i de l’àrea metropolitana.
Intensificarem la col·laboració en el marc dels Consorcis compartits entre la Generalitat i l’Ajuntament de
Barcelona, essencials per la seva incidència en prestacions i serveis bàsics: educació, salut pública, serveis
socials i habitatge.
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3.6 JUSTÍCIA
3.6.1. UN SERVEI PÚBLIC DE LA JUSTÍCIA DE QUALITAT, PRÒXIMA, EFICIENT I
EFICAÇ, I ORIENTADA A LES PERSONES
Continuarem treballant per al ple desplegament de l’Estatut d’Autonomia en l’àmbit de justícia, a través de
la modificació de la normativa estatal (LOPJ) per tal que es pugui crear el Consell de Justícia de Catalunya
i altres previsions del text estatutari referendat pels catalans i les catalanes.
Continuarem fomentant l’ús de la llengua catalana a l’àmbit de l’Administració de justícia.
Una justícia eficaç és la que resol els conflictes de manera justa i en temps raonable: adequarem
l’organització judicial i la gestió de l’Administració de justícia als nous requeriments de la societat catalana
i d’una administració moderna i eficient procurant-li els instruments i recursos necessaris.
Impulsarem una justícia de proximitat que tingui en la mediació i en la coresponsabilitat de la ciutadania un
dels eixos de la resolució de conflictes.
Impulsarem el desenvolupament de la carta municipal de Barcelona, en relació a la justícia de proximitat i
promourem la seva implantació a la resta de ciutats de Catalunya.
Potenciarem el suport als jutges i jutgesses de pau per facilitar les seves tasques, la seva formació i
reforçarem les seves capacitats per resoldre conflictes menors
Prestigiarem la justícia gratuïta tot fomentant i facilitant la seva utilització, atès que constitueix una
garantia del dret d’accés a la justícia.

3.6.2 UNA ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA MODERNA I EFICIENT REQUEREIX
ADEQUAR LA SEVA ORGANITZACIÓ I GESTIÓ A LA SEVA COMPLEXITAT
Culminarem la codificació del Dret Civil Català.
Reivindicarem una Nova Planta i demarcació judicial adaptada a la realitat del territori i als canvis econòmics,
socials i demogràfics produïts i al servei de les persones.
Simplificarem i racionalitzarem els processos organitzatius en el marc de la Nova Oficina Judicial, definintlos, incrementant l’eficàcia en la gestió, la coordinació, i facilitant que puguin interoperar entre
administracions i jutjats, amb la implicació dels treballadors i les treballadores, dels sindicats i altres agents.
Potenciarem les TIC i l’oficina sense papers e-justicia.cat per tal d’implantar l’expedient judicial electrònic
i establir l’ús generalitzat de la tecnologia, possibilitant realitzar gestions i tràmits mitjançant Internet o
videoconferència.
Continuarem la modernització tecnològica del Registre civil i treballarem per aconseguir l’accés directe
i àgil a aquest. Millorarem la seva gestió i simplificarem encara més el tràmits que s’hi duen a terme, en
benefici del servei públic i de la ciutadania.
Afavorirem la innovació i la millora contínua orientada a les tecnologies de la informació i comunicació i als
nous processos organitzatius mitjançant una formació proactiva, permanent i especialitzada del personal
de l’Administració de justícia.
Treballarem per assolir la digitalització i gestió dels expedients i de tots els processos, accions i modificacions
de la situació processal-penal i penitenciària en l’àmbit de l’execució penal.
Proposarem la creació d’un registre centralitzat de faltes penals, coordinat amb la resta del territori
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espanyol, per tal d’evitar disfuncions en aquest àmbit i potenciarem la connexió amb el Cos de MMEE i
també amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
Treballarem per modernitzar l’accés a la carrera judicial i determinar el perfil i competències que requereix
el jutge d’avui i demanarem recuperar l’accés a la carrera judicial pel tercer torn.
Garantirem la transparència i el control efectiu dels comptes de les Fundacions i associacions, de
conformitat amb la potestat inspectora del Protectorat de les Fundacions Privades.
Construirem la ciutat de la Justícia de Girona; el fòrum de la Justícia de Tarragona i les noves Audiències
de Barcelona i Lleida, i finalitzarem la transformació i adequació de les dependències judicials a tots els
municipis i partits judicials del país.

3.6.3. PER UN POLÍTICA DE PREVENCIÓ DE LA DELINQUÈNCIA I PER FER DE
LA POLÍTICA PENITENCIARIA UNA POLÍTICA SOCIAL
Entenem la política de prevenció de la delinqüència com el conjunt d’accions i intervencions públiques
que s’adrecen a evitar-la i a gestionar-la en cas que es produeixi i que no pot quedar limitada a contínues
modificacions del Codi Penal. Els eixos d’aquesta política es basen en la prevenció, la repressió i el control
sobre les transgressions i il·lícits, la coordinació entre institucions i serveis, la participació de la ciutadania
en la seva definició i en la transformació del conflicte, la solidaritat amb la víctima i la recuperació social
de l’infractor, tot fomentant les polítiques de reinserció.
Potenciarem una política de prevenció que tingui en compte els contextos socials i en la qual participin els
professionals i altres agents que intervenen en les polítiques socials.
Continuarem avançant per fer de la política penitenciaria una política social imprescindible que incorpori
estratègies d’inserció i reinserció social de les persones, continuant la tasca ja iniciada i que ha convertit
el nostre model català d’execució penal en un referent internacional.
Coordinarem totes les administracions i agents implicats per fer front a la multireincidència.
Desplegarem el programa marc d’atenció integral de les víctimes del delicte i reforçarem el servei d’atenció
i orientació a les víctimes perquè es garanteixi un tractament personalitzat i un seguiment efectiu de la
seva situació, especialment en l’àmbit dels menors i de la violència familiar i de gènere.
Continuarem implementant un model de justícia juvenil que posa l’accent en la prevenció i en el treball en
medi obert, que està assolint uns nivells d’èxits importants, tot desplegant plans en el si de la comunitat per
reduir tant els nivells de delinqüència com de reincidència. La implicació actual de totes les administracions
és ja important i ens proposem incrementar-la.
En l’àmbit de la rehabilitació, proposem la creació d’un itinerari rehabilitador individualitzat i adaptat a
cada intern. Caldrà també revisar i adequar els programes de tractament per adaptar-los a les noves
realitats de les persones que estan sotmeses a penes i mesures.
En l’àmbit de les drogodependències avançarem en la formulació de nous models d’abordatge terapèutic
amb una activa i major participació dels interns i dels professionals, continuant la tasca ja iniciada en
unitats específiques als centres penitenciaris de Catalunya, per consolidar un model integral amb una
oferta diversificada.
Reduirem la massificació a les presons obrint cinc nous centres penitenciaris (Figueres, Tarragona, Tàrrega,
Preventius de Barcelona i Dones) i cinc nous centres oberts, per tal de donar resposta als requeriments
del medi obert.
Tancarem les velles presons de Barcelona i les actuals de Tarragona, Figueres i Girona.
Consolidarem les Mesures Penals Alternatives com a mecanisme de compliment de penes i el foment
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de vies alternatives a la judicialització dels conflictes socials (la mediació i la reparació penal) com a
instruments de resocialització.

3.7 SEGURETAT
3.7.1. CONFIGURAR UN SISTEMA DE SEGURETAT PÚBLICA INTEGRAT
Consolidarem el sistema de seguretat pública de Catalunya mitjançant l’articulació de polítiques de caràcter
transversal en què hi intervinguin totes les administracions públiques. Un sistema que permeti la integració
de procediments, recursos, mitjans, objectius i capital humà.
Proposarem i desenvoluparem junt amb els municipis el Pacte per a la convivència i seguretat. Pacte que
serà una acció integrada en el territori, en la prevenció, en l’acció policial i el model de servei a desenvolupar,
en l’àmbit del desplegament legislatiu i en la recerca social i criminològica.
Delimitarem, amb claredat i amb consens de tots, el nivell de responsabilitat de cada administració territorial
pel que fa a la seguretat, i establirem la coordinació i cooperació entre els diversos cossos policials i altres
operadors de la prevenció i la seguretat.
Els alcaldes i les alcaldesses seran l’autoritat de seguretat en el seu municipi, en tots aquells assumptes que
afectin a la vida diària i quotidiana de la seva ciutadania.
Impulsarem un Pla nacional per a la millora de la seguretat ciutadana en els petits municipis.
Previndrem i intervindrem sobre les bandes juvenils facilitant la formació d’associacions.
Incrementarem el nivell de coneixement de la tasca de la Policia de Catalunya.
Potenciarem l’Institut de Seguretat de Catalunya com a òrgan aglutinador de la formació dels operadors
públics de la prevenció i la seguretat.
Redefinirem, coordinarem i racionalitzarem el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de
Catalunya. Aproparem més el servei públic del telèfon únic d’emergències al territori, amb una participació
més activa dels municipis, tant en la implantació com en el seu funcionament.
Prioritzarem la lluita contra la multireincidència. Combatrem les activitats delictives que es produeixin amb
una freqüència alta, en situacions i moments concrets i reiterats.
Reforçarem les àrees d’investigació de delictes econòmics, delictes informàtics i delictes de crim organitzat.
També potenciarem la lluita contra els delictes d’explotació sexual i els delictes laborals.
Vetllarem per la protecció dels drets fonamentals.
Finalitzarem la transferència de competències en matèria de seguretat privada per part del Govern de
l’Estat.

3.7.2. TREBALLAR PER UNA MOBILITAT PLENAMENT SEGURA
Volem aconseguir estar entre el països d’Europa amb menys accidents de trànsit. Continuarem reduint els
accidents amb millors carreteres, amb més fermesa contra els temeraris i millorant la consciència cívica.
Promourem una major disciplina viària que afavoreixi la conducció a velocitats adequades als carrers de
les ciutats i els pobles.
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Farem ús del mecanisme de la velocitat variable només a les hores punta i en funció  dels criteris ambientals,
de seguretat viària, del nombre de vehicles i de coordinació del conjunt de la xarxa viària relacionada.
Involucrarem tots els nivells de l’Administració i la societat civil en la consolidació de la nova cultura de la
seguretat viària que els governs progressistes hem pogut començar a sedimentar.
Propiciarem mesures d’ampliació dels mitjans de transport alternatius i públics i reduirem la demanda
de trànsit en vehicle particular per mitjà de la promoció de l’ús de vehicles d’alta ocupació, mitjançant la
creació de webs especialitzades. Fomentarem l’ús de vehicles no contaminants, en especial els elèctrics, i
facilitarem l’ús de la bicicleta així com la seva adequada convivència amb vehicles i vianants.
Fomentarem l’educació i formació viàries. Incorporant els coneixements, les habilitats i els procediments
de seguretat viària des del concepte bàsic de la convivència, la responsabilitat i la solidaritat com una nova
matèria en el procés educatiu de joves i infants, dins i fora de l’escola.
Vetllarem perquè tots els locals d’oci nocturn tinguin alcoholímetres fixos i treballarem perquè totes les
zones d’oci nocturn comptin amb un pla de seguretat.

3.7.3. PRIORITZAR LA PREVENCIÓ COM A PRINCIPAL
D’ANTICIPACIÓ ALS CONFLICTES I A LA DELINQÜÈNCIA

INSTRUMENT

Potenciarem una política de prevenció mitjançant la definició de programes i projectes transversals i en
cooperació amb tots els departaments del Govern, dels municipis i de la xarxa d’entitats ciutadanes que
intervenen en la prevenció del conflicte i la convivència.
Articularem un programa d’acció interdepartamental que garanteixi que les Escoles i Instituts siguin
espais segurs i de construcció de convivència i ciutadania, incentivarem l’establiment d’espais de mediació
impulsats i gestionats pels propis alumnes.
Consolidarem nous instruments per la detecció, avaluació i correcció de determinades conductes i d’aquelles
que puguin esdevenir en conductes delictives, treballant amb xarxa amb les entitats i organitzacions
socials i comunitàries
Fomentarem la responsabilitat ciutadana en l’àmbit de la prevenció del delicte, com instrument clau en
la formació de la comunitat, en el desenvolupament del la concepció de ciutadania i en la promoció del
civisme.

3.7.4. REFORÇAR ELS VALORS DEL CIVISME I LA CONVIVÈNCIA
Prioritzarem la seguretat als carrers i espais públics i la protecció de les llars, ja que el model urbanístic de
ciutat mediterrània, multifuncional, amb un espai públic divers, és un model de ciutat socialment inclusiva.
Farem que els barris siguin més segurs i potenciarem la presència de personal que garanteixi la prevenció
i seguretat comunitària, personal arrelat i en permanent contacte amb veïnat, entitats i comerciants, per
tal de resoldre els problemes de civisme i petita delinqüència que afecten a la vida diària i quotidiana de
la ciutadania
Treballarem per tenir una policia que sigui un reflex de la pluralitat de la comunitat a la que serveix.
Perseguirem les agressions a les treballadors i els treballadors públics. Donarem assistència jurídica i la
Generalitat, com ja ha estat fent, es personarà com a acusació particular en tots els casos de violència als
professionals dels serveis públics, sempre que actuïn en compliment de les seves funcions, amb especial
atenció als centres educatius i sanitaris.
Fomentarem la responsabilitat ciutadana en l’àmbit de la prevenció del delicte, com instrument clau en
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la formació de la comunitat, en el desenvolupament de la concepció de ciutadania i en la promoció del
civisme.
Potenciarem el desenvolupament de fórmules de mediació, com instrument de gestió de conflictes en
temes que incideixen directament en el dia a dia dels ciutadans.
Identificarem i donarem resposta a les transformacions i els fenòmens socials que poden generar conflictes
per a les persones i béns, amb especial èmfasi en els factors que incideixen en la convivència i els seus
actors o protagonistes.
Promourem l’acció coordinada de totes les administracions amb competències en l’autorització, intervenció,
inspecció i control de les activitats de lleure, de manera que s’exigeixi amb rigor l’adequació dels operadors
del sector a la normativa vigent.

3.7.5. INCREMENTAR LA PROTECCIÓ A LES VÍCTIMES
Millorarem els protocols policials en matèria de violència familiar (de gènere, infantil i de gent gran),
facilitant una atenció i tractament especialitzats que eviti una segona victimització.
Potenciarem el servei d’assistència telefònica pel que fa a les dones i a totes aquelles persones que pateixen
situacions de violència. Treballarem perquè cap víctima es vegi obligada, per qüestions econòmiques o per
manca de places, a conviure amb el seu agressor.
Reforçarem el servei d’atenció i orientació a les víctimes de delictes perquè es garanteixi un tractament
personalitzat i un seguiment efectiu de la seva situació, especialment en l’àmbit de la violència familiar.
Establirem mesures de protecció i millora de l’atenció, ajuda i reconeixement a les víctimes dels accidents
de trànsit.

3.7.6. MILLORAR ELS INSTRUMENTS DE PREVENCIÓ I REACCIÓ DELS RISCOS
DE GRAN DIMENSIÓ
Garantirem que hi hagi un sistema fluid i eficaç de la informació a la població i entre els agents de control
de riscos.
Definirem de nou, coordinarem i racionalitzarem el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 de
Catalunya. Aproparem més el servei públic del telèfon únic d’emergències al territori, amb participació més
activa dels municipis, tant en la implantació com en el seu funcionament.
Completarem i renovarem els Protocols de protecció civil pel seu efectiu compliment en les situacions de
risc.
Posarem en marxa estructures estables de gestió i formació de la protecció civil de manera integrada i
transversal, especialment pel que fa a la seva estructura territorial i al Centre d’Emergències de Catalunya.
Aprofundirem en la definició de gestió de les emergències i de les catàstrofes en termes globals de seguretat
i protecció civil potenciant-ne els mecanismes coordinadors.
Invertirem en tecnologia que permeti l’augment de la protecció dels cossos d’extinció d’incendis.
Dinamitzarem la participació ciutadana en les tasques de protecció civil.
Continuarem desenvolupant i millorant la xarxa del servei de prevenció i extinció d’incendis en tot el
territori, amb especial atenció als serveis especialitzats i al col·lectiu de bombers voluntaris, dotant-los de
la tecnologia i parcs de vehicles necessaris i també a les ADF i al Servei de Prevenció d’Incendis Forestals.  
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Fomentarem la coordinació del servei de prevenció i extinció d’incendis amb les Comunitats Autònomes
limítrofes.
Incrementarem la gestió forestal i la prevenció d’incendis forestals i dissenyarem estratègies que a mitjà
i llarg termini redueixin els accidents i emergències, disminuint l’afectació territorial dels diferents riscos.
Vetllarem perquè els municipis afectats per una incidència tinguin participació en les funcions que
atorguen els plans d’emergència.

3.8 UNIÓ EUROPEA i ACCIÓ EXTERIOR
3.8.1. FER DE LA POLÍTICA EUROPEA UN ÀMBIT CENTRAL DE LA POLÍTICA
INTERNA DE CATALUNYA
Reforçarem i ampliarem la participació del Govern de la Generalitat en les diferents institucions i organismes
de la Unió Europea (comitès consultius, grups de treball sectorials, intergrups informals).
Impulsarem la participació de Catalunya en els treballs del Comitè de les Regions, des de l’inici del procés
consultiu i d’elaboració de dictàmens, garantint que es respongui als interessos sectorials i generals de
Catalunya.
Involucrarem amb més força el Parlament de Catalunya en els afers comunitaris, especialment en el
seguiment de les principals iniciatives normatives europees i d’acció del Govern en els assumptes de la
Unió, tenint també en compte el protocol d’aplicació dels principis de subsidiarietat i de proporcionalitat
del nou Tractat de Lisboa.
Promourem la compareixença parlamentària dels consellers del Govern de la Generalitat quan participin
en els Consells de Ministres de la Unió Europea.
Desenvoluparem comissions parlamentàries mixtes entre els diputats al Parlament de Catalunya i els del
Parlament Europeu, i també entre els diputats i els senadors catalans de la Comissió Mixta de la Unió
Europea del Congrés i Senat i els del Parlament Europeu.
Desenvoluparem una estratègia potent d’“europeïtzació” de l’administració catalana. El Govern tindrà un
contacte més directe amb la Unió Europea. Impulsarem, promocionarem i coordinarem la política europea
catalana i la dimensió europea de les polítiques sectorials, tot assegurant la participació de la Generalitat
en la formulació de la política europea de l’Estat i vetllant per l’aplicació de les polítiques de la Unió.
Contribuirem al coneixement i la sensibilització general sobre qüestions europees, reforçant la participació
de les administracions, les empreses, les universitats, les escoles, les organitzacions i la ciutadania en
general, en programes i iniciatives europees.
Fomentarem la difusió de coneixements sobre la Unió Europea a les institucions educatives de tots els
nivells, i molt especialment de la Carta de Drets Fonamentals Europeus, promovent la celebració del Dia
d’Europa a les escoles per fer pedagogia de la Unió Europea. El Govern de Catalunya vetllarà per l’aplicació
i el compliment de l’esmentada Carta, que ha entrat en vigor alhora que el Tractat de Lisboa.
Impulsarem la reforma del Senat per tal que permeti la participació de les Comunitats Autònomes en les
decisions normatives estatals que es projectin en l’àmbit dels afers europeus.
Enfortirem la relació que el Govern manté, en nivells diferents, amb la resta de comunitats autònomes
sobre la Unió Europea; unes relacions que són necessàries per intercanviar experiències o per cooperar en
els afers europeus afectats.
Seguirem impulsant el català com a llengua d’ús oficial a la Unió Europea, sobretot en aquelles institucions
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on encara no és present.

3.8.2. FER DE CATALUNYA UN EIX CENTRAL DE L’ESPAI EUROMEDITERRANI
Potenciarem les possibilitats que ofereix la capitalitat de Barcelona, del Secretariat de la Unió per la
Mediterrània (UpM), per fer de Catalunya l’eix de l’espai euromediterrani, i seguirem impulsant la dimensió
regional de la UpM a través de l’Assemblea Regional i Local Euromediterrània (ARLEM).
Mantindrem la Mediterrània com a àrea prioritària de l’acció exterior de Catalunya i consolidarem la
capitalitat de Barcelona. Impulsarem l’Institut Europeu de la Mediterrània.
Impulsarem la cooperació entre empreses dels diferents països de l’arc mediterrani, en l’esfera econòmica
i empresarial, així com la cooperació entre els agents socials.
Potenciarem la Cambra de Comerç Euromediterrània, desplegant totes les seves possibilitats.
Incentivarem l’atracció d’inversions per part d’empreses catalanes i fomentarem clústers en sectors
d’innovació tecnològica.
Contribuirem a la millora de la formació de la joventut del nostre país, fomentant la cooperació amb
universitats i centres de recerca dels països mediterranis, i promovent l’especialització universitària en les
relacions econòmiques, socials i culturals entre les dues riberes del Mediterrani.
Ampliarem la nostra cooperació política amb la regió, i incentivarem l’establiment a Catalunya d’entitats i
organitzacions de tot tipus, de caire europeu i mundial.
Consolidarem un espai transfronterer mediterrani, tant pel que fa a infraestructures i serveis com a
intercanvis econòmics, educatius i culturals.
Treballarem, en el marc de les nostres competències, per fomentar una millora de les condicions
sociolaborals i per l’expansió de l’Estat del Benestar a la ribera sud de la Mediterrània, per tal d’evitar també
una competència a la baixa en termes de condicions socials i laborals a la Regió.
Potenciarem l’euroregió Pirineus-Mediterrània, així com la Comunitat de Treball dels Pirineus, posant en
comú mitjans tècnics i materials en múltiples àmbits: tecnologia, educació, universitats, cultura, turisme i,
molt especialment, en infraestructures, transports i recursos naturals, i tenint en compte sobretot la seva
dimensió social i ciutadana. Així mateix, continuarem promovent la cooperació transfronterera a través
d’instruments com l’Agrupació Europea de Cooperació Territorial.

3.8.3. ASSEGURAR LA PROJECCIÓ EXTERIOR DE CATALUNYA TANT A NIVELL
INSTITUCIONAL COM POLÍTIC
Redefinirem, coordinarem i racionalitzarem la política de difusió internacional sobre la realitat catalana
mitjançant les delegacions de la Generalitat a l’estranger i les potenciarem tant en l’àmbit econòmic i
polític, com en el cultural.
Potenciarem l’Institut Ramon Llull en l’àmbit de la promoció de la llengua catalana i de la cultura expressada
en català.
Reforçarem l’acció exterior de la Generalitat en relació a l’Amèrica Llatina, Àsia i l’Àfrica subsahariana, lloc
d’origen de molts dels nouvinguts, tenint en compte els nous ciutadans i les noves ciutadanes provinents
d’aquestes regions.
Continuarem desenvolupant una política potent amb relació a Àsia, mantenint la bona coordinació
establerta amb la Casa Àsia per establir vincles per a un millor coneixement mutu i aprofitament de les
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relacions. Per a les altres regions, mantindrem relació fluïda amb la Casa Amèrica i la Casa Àfrica.
Farem que el contacte, la cooperació i la coordinació de Catalunya en les organitzacions internacionals
governamentals pugui visualitzar-se com eficaç. En paral·lel, cal avançar cap a noves fites participant en
les delegacions estatals, i fins i tot de manera directa en altres organitzacions governamentals, com la
UNESCO.
Seguirem treballant, en el marc de les nostres competències, per impulsar la tasca de les Nacions Unides i
per fer respectar les seves directrius, especialment pel que fa al compliment dels Drets Humans.
Promourem davant de l’Estat espanyol l’adhesió als Tractats internacionals i europeus vigents, sempre que
considerem que aquests instruments puguin afavorir les nostres polítiques.
Promourem l’adopció de les mesures necessàries per contribuir a combatre la crisi internacional
i proposarem reformes que assegurin un futur més sostenible des del punt de vista econòmic, social i
ambiental.
Buscarem una acció coordinada de les regions europees amb d’altres països per fer front a la crisi, i
seguirem defensant un procés de convergència social a la Unió Europea (fiscalitat, normes laborals,
estàndards socials, etc.) per reforçar la construcció política comunitària, conscients que en el marc de la
situació sòcioeconòmica actual i futura, necessitem més Europa que mai.
En aquest sentit volem:
•

Treballar per a reformar el sistema financer, per introduir una millor regulació i més rigor en la seva
aplicació. Cal donar seguretat i estabilitat al sistema, posar-lo al servei de l’economia real i no de
l’especulació.

•

La introducció d’una taxa sobre les transaccions financeres internacionals.

•

Col·laborar en la tasca d’acabar amb el paradisos fiscals, el frau i l’evasió fiscal i intensificar la lluita
contra el blanqueig de capitals.

•

Defensar una millor coordinació, harmonització i transparència del sistema financer a nivell europeu
i internacional.

•

Donar suport a les polítiques de condonació total o parcial o de moratòria del deute extern dels països en vies de desenvolupament, condicionada a la inversió en la creació de serveis socials bàsics
per a la ciutadania, principalment en matèria de salut i educació.

3.8.4. FER QUE CATALUNYA SIGUI CLAU EN LA PROJECCIÓ D’INICIATIVES DE
PAU, PROTECCIÓ DELS DRETS HUMANS, SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Continuarem amb els programes de solidaritat i cooperació. Promourem a través d’aquesta tasca:
•

L’educació, la salut i la potenciació del teixit productiu el desenvolupament humà sostenible des de
la seva perspectiva més àmplia: social, econòmica i ambiental.

•

L’enfortiment institucional. Dissenyarem la cooperació internacional de manera que transfereixi els
coneixements que permetin implantar i desenvolupar l’Estat de Dret, el respecte dels drets humans,
la resolució de conflictes i l’enfortiment de la societat.

•

La consecució dels Objectius del Mil·lenni fixats per les Nacions Unides.

•

Un sistema de comerç internacional més just, que respecti els drets dels treballadors i les treballadores i la protecció del medi ambient. Ho farem segons els criteris de la Ronda de Doha.
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•

L’accés de la dona a l’educació i a la salut, i protegirem la seva llibertat i dignitat.  

•

La cultura de la pau i la resolució pacífica de conflictes.

Fomentarem el codesenvolupament com un dels instruments més eficaços en la gestió compartida dels
fluxos migratoris. Cercarem una acció coordinada amb la població immigrada en les polítiques de cooperació
que s’efectuïn en les seves poblacions d’origen.
Aconseguirem destinar el 0,07% Del PIB a la cooperació internacional a finals del 2015. Pararem especial
atenció en els programes de codesenvolupament i de relació amb els països originaris de les noves
ciutadanes i dels nous ciutadans.
Vetllarem per una major transparència i un major seguiment de les iniciatives de solidaritat i cooperació pel
desenvolupament (Educació, Sanitat i teixit productiu).
Participarem en els processos de debat i recerca dels nous mecanismes de finançament per a la solidaritat
i cooperació al desenvolupament. La fuga de capitals, la pèrdua d’ingressos fiscals, la competència fiscal,
els preus de transferència i l’elaboració de varies formes d’instruments financers són alguns dels àmbits
de debat i estudi.
La introducció d’una taxa sobre les transaccions financeres internacionals ha de servir entre d’altres com a
mecanisme per recaptar fons per destinar-los a la solidaritat i cooperació al desenvolupament.
Igualment buscarem fórmules per fer aflorar el paper potencial del sector privat en la cooperació. En
especial aquelles iniciatives empresarials que potenciïn la Responsabilitat Social Corporativa aplicada a la
Cooperació Internacional.
Enfortirem els programes de suport a les iniciatives solidàries de la societat civil i les ONG.
Proposem que una tasca prioritària de la Cooperació Catalana i la seva Agència ha de ser donar suport,
recolzament i col·laboració tècnica a les iniciatives de Cooperació per al Desenvolupament dels municipis,
així com dels organismes municipalistes com el fons Català per al Desenvolupament.
L’Agència catalana impulsarà la proposta de l’Aliança de Civilitzacions, tenint en compte l’experiència
acumulada al respecte pel municipalisme català.
Fomentarem l’estabilitat del treball de les entitats del tercer sector que promouen la solidaritat amb els
països del sud.
Concertarem amb el sector educatiu programes permanents de sensibilització de les diferents realitats
polítiques i socials dels països del sud, amb l’objectiu de fomentar el coneixement i respecte d’altres
cultures, i l’educació en valors solidaris.
Promourem l’adequada formació i capacitació tècnica dels professionals i experts dedicats a la cooperació
internacional.
Incrementarem l’eficàcia i la coordinació de l’acció humanitària, com una línia estratègica més de la
cooperació catalana. Tan important com programar actuacions és assegurar que totes persegueixen les
mateixes finalitats i que les assoleixen.
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4
CONEIXEMENT I CULTURA, LA MILLOR INVERSIÓ

4.1 CULTURA
4.1.1. IMPULSAR LES INDÚSTRIES CULTURALS, MITJANÇANT EL SUPORT
NECESSARI PER FER-NE UN PILAR DE L’ECONOMIA DE CATALUNYA
Augmentarem els instruments de finançament de l’Institut Català de Finances per a les propostes
innovadores d’alt potencial, especialment les que contribueixen a la consolidació del mercat cultural
interior, l’exportació i internacionalització i el retorn social.
Donarem suport al teixit empresarial que forneix la televisió de proximitat.
Incentivarem l’oferta de formació per a la gestió cultural i l’emprenedoria cultural, especialment
l’ensenyament superior per tal de generar un teixit empresarial sòlid incloent-hi formació específica pels
emprenedors i les emprenedores procedents de la formació professional.
Ens comprometem a la millora dels incentius fiscals per atraure més recursos privats, nacionals i
internacionals a la cultura. I instarem a l’Estat a adoptar les modificacions del marc legal que els hi
correspongui.
Destinarem espais per la creació artística, fomentant la creació d’obres, visualitzant més als i les artistes
locals i donant més oportunitats als joves creadors.
Fomentarem un pla de suport a reformar les seus socials i Equipaments Culturals de les Associacions, per
potenciar el creixement del teixit associatiu vigent.
Farem que tots els recursos en infraestructures per a la creació de titularitat pública estiguin al servei de
la indústria cultural.
Defensarem els drets d’autor i la propietat intel·lectual, tot reclamant la modificació de la seva gestió
i incrementant la supervisió de la Generalitat de Catalunya. A la vegada, promourem la creació lliure i
comunitària.
Fomentarem especialment la creació de continguts digitals. Crearem la marca “Catalan Commons” per tal
de posar a lliure disposició dels creadors els drets sobre continguts culturals de titularitat pública.
Desplegarem el Pla Marc d’ensenyaments artístics per tal d’incrementar i consolidar la formació artística
pràctica de la ciutadania. S’estendrà a tots els llenguatges artístics i contemplarà tots els nivells d’interès:
des de la professionalització a les pràctiques amateurs.
Promourem els projectes de creació artística realitzats pels col·lectius de persones amb discapacitat
fomentant la seva integració en els circuits de programació cultural.
Proposarem l’aprovació de l’Estatut de l’Artista per tal de consolidar el paper dels creadors en la nostra
societat, contemplant les singularitats –laborals, fiscals- del seu treball.

4.1.2. AMPLIAR ELS PÚBLICS DE LA CULTURA
Desenvoluparem el canal cultural i educatiu de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
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Incrementarem la relació de l’ensenyament obligatori amb l’oferta i la realitat cultural. L’accessibilitat i els
nous continguts digitals ens permeten noves oportunitats.
Estendrem i ampliarem l’oferta de l’Anella Cultural, per tal que tingui més ciutats connectades, amb seus
permanents i una programació diària i augmentarem la difusió de programació cultural i artística d’aquesta
xarxa per fer-la arribar a totes les comarques de Catalunya, així com donar a conèixer les activitats i
festivals que ja existeixen.
Mantindrem l’abonament anual a diaris i publicacions, per a nois i noies que compleixin 18 anys, estenent-lo
a altres sectors de la cultura.
Impulsarem el Portal Catalunya de cultura per tal de tenir accés integral als continguts culturals digitals
de lliure accés, incloent-hi el patrimoni audiovisual de la Filmoteca de Catalunya.
Promourem una major presència i visibilització als mitjans de comunicació públics dels creadors i
expressions culturals més minoritàries i menys comercials de les diferents disciplines artístiques (música,
teatre, dansa,...).
Incrementarem la presència dels productes culturals de Catalunya més enllà del nostre territori, a través
de la participació en festivals, fires i programacions internacionals, per tal d’ampliar el seu públic, les seves
audiències i el seu consum.
Fomentarem el turisme dins de Catalunya per impulsar la cultura popular i tradicional, i el coneixement del
territori i la seva història.

4.1.3. GARANTIR UNA ADMINISTRACIÓ CULTURAL FORTA, ORDENADA, AMB
PRIORITATS CLARES I QUE ATÉN LA DIVERSITAT
Les prioritats de l’acció cultural del govern de la Generalitat seran:
•

Mantindrem les inversions en el pla de biblioteques i bibliobusos i del servei públic bibliotecari com a
principal via d’accés públic a la cultura, i farem que esdevinguin veritables centres culturals de proximitat. Impulsarem un pla de foment i accès a la lectura i la informació a través de tots els mitjans
de difusió i comunicació.

•

Incrementarem la inversió en digitalització i creació de continguts, per tal que el màxim nombre de
documents siguin accessibles des de la Xarxa.

•

Iniciarem el desplegament del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya, modulant la intensitat
inversora en funció dels acords entre la Generalitat i ens locals.

•

Elaborarem un pla integral de patrimoni i impulsarem la protecció del patrimoni, material i immaterial, posant l’èmfasi en el seu valor cultural, en la seva capacitat de generar valor afegit, identitat i
gaudi per a la ciutadania, i en la seva capacitat de generar desenvolupament econòmic per al país.

•

Mantindrem l’impuls del Memorial Democràtic, des d’una perspectiva científica, plural i respectuosa,
per tal de posar en relleu els millors valors cívics de la nostra memòria històrica.

Els equipaments culturals públics (especialment els nacionals i els de capçalera) accentuaran les seves
funcions educatives, de suport territorial, d’accessibilitat, de respecte a la diversitat i d’integració social i
comunitària.
Delimitarem clarament les funcions del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts i del Departament de
Cultura. Així mateix ajustarem les funcions de l’Institut Ramon Llull i de l’Institut Català de les Indústries
Culturals a les necessitats actuals del sistema cultural català.
Proposarem la creació del Consell d’Associacions Culturals com a òrgan consultiu, d’acord amb els
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representants del propi sector.
Identificarem els potencials culturals a cada territori i els impulsarem a través de Plans Territorials.
Establirem un sistema de concertació amb els municipis, principalment amb els que exerceixen de capitals
culturals en el seu territori i ampliarem les funcions dels delegats territorials per tal de millorar la capacitat
de planificació, coordinació i gestió dels diversos territoris.
Potenciarem la producció local, el treball en xarxa i la complementarietat i dins els territoris i entre ells.
Fomentarem la inclusió social a través de la cultura. Facilitarem l’accés a l’oferta cultural a les persones en
situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.
Impulsarem l’acció sòciocultural, d’acord amb el món local, per tal d’incrementar la difusió de coneixements,
habilitats i valors i promoure una ciutadania amb major capacitat i participació cultural.
Impulsarem la creació d’un sistema de difusió artística, professional i no professional, concertat amb el
món local.
Impulsarem el conjunt de la cultura popular i tradicional, de totes les arrels, treballant per la incorporació i
el diàleg de les expressions artístiques, i posant l’èmfasi en el reconeixement d’aquelles que, com la rumba
catalana, neixen de la fusió creativa de les diferents tradicions culturals del nostre país.
Potenciarem la declaració de festes populars arrelades al territori, com a patrimoni etnogràfic que s’ha de
protegir i preservar, com a festes tradicionals d’interès nacional de Catalunya.
Enfortirem l’associacionisme cultural mitjançant la prestació serveis en el marc d’un banc de recursos tècnics.
Fomentarem la inclusió social a través de la cultura. Facilitarem l’accés a l’oferta cultural a les persones en
situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social.

4.2 EDUCACIÓ
4.2.1. POSAR L’ESCOLA AL SERVEI DE LA SOCIETAT
Mantindrem el creixement de la inversió educativa fins arribar a la mitjana de la despesa educativa dels
països europeus més avançats. Continuarem millorant, així, l’escola del nostre país com la institució que
vehicula el coneixement i articula la convivència.
Consolidarem estratègies que millorin els resultats educatius i que a més a més permetin atendre
correctament la diversitat a l’aula (disminució de ràtios, aules d’acollida, projectes que millorin l’acció
pedagògica, augment dels recursos als centres).
Garantirem l’estabilitat normativa de l’educació i complirem el calendari de desplegament de la Llei
d’Educació. Fent partícips als agents educatius amb una orientació progressista associada als conceptes
d’equitat i excel·lència.
Teixirem complicitats amb la societat i la comunitat educativa, buscant el compromís i implicació de
tots els agents (alumnat, famílies, professorat, administracions, agents econòmics i socials, i mitjans de
comunicació) perquè l’educació esdevingui una prioritat central per a tot el país, com a tema clau per al
nostre futur.
Continuarem apostant decididament per la cultura de l’esforç, per promoure l’esperit emprenedor i la
creativitat de l’alumnat i fomentar la convivència i comportament cívic a l’aula i als centres.
Farem respectar l’autoritat, així com la figura i el treball dels i les docents, tant per part de l’alumnat, com
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de les famílies -i, en definitiva, de la societat-, a partir de l’enfortiment institucional dels centres, els seus
projectes educatius i els seus equips directius.
Apostarem pel reconeixement social de la funció docent i pel desenvolupament de les carreres professionals
avaluades i reconegudes.
Promourem la participació dels diferents sectors i agents educatius als consells escolars de tots els nivells,
tot reconeixent la tasca representativa en aquests àmbits a efectes de facilitar la disponibilitat horària de
pares, mares i alumnes representants mitjançant un pacte entre l’administració, les empreses i els propis
centres.
Promourem l’ús social de les instal·lacions escolars per part de la ciutadania i les entitats tot treballant en
la línia de consolidar un model d’escola oberta i de proximitat.
Apostarem, també, pel reconeixement de la tasca de les AMPA i les famílies en la participació en els centres
educatius.

4.2.2. ASSEGURAR L’ÈXIT EDUCATIU: MILLORAREM ELS RESULTATS I LA
CONTINUÏTAT FORMATIVA
Reforçarem, en el primer cicle de l’educació primària, l’aprenentatge de la lectoescriptura amb l’objectiu
que almenys un 90% de l’alumnat assoleixi la competència comunicativa escrita. L’alumnat que ho
requereixi rebrà una atenció individualitzada i immediata.
Promourem accions d’impacte immediat, centre per centre, per millorar els resultats educatius a secundària
Aprofundirem en la cultura del rendiment de comptes, fent avaluacions externes rigoroses i independents
al final de cada etapa i donant mecanismes d’autoavaluació en els centres docents i als seus professionals.
Augmentarem l’oferta escolar per assegurar el dret a l’escolarització fins als 18 anys a través de l’ampliació
de l’oferta pública actual i de la concertació d’ensenyaments postobligatoris.
Incentivarem la permanència i retorn de l’alumnat en aquests ensenyaments a través d’instruments com la
consolidació de l’Institut Obert de Catalunya –IOC- (que garantirà una oferta de 50.000 matrícules).
Promourem la formació de les persones adultes, l’educació al llarg de la vida i la millora dels nivells
instrucció dels adults.
Diversificarem la finalització de l’ensenyament obligatori amb opcions diferenciades dirigides a aquell
alumnat que prefereixi una formació dirigida al món laboral, l’FP o el Batxillerat.
Flexibilitzarem l’educació postobligatòria (formació professional i batxillerat) per assegurar que l’alumnat
tingui el major nombre d’opcions per continuar estudiant i romandre al sistema educatiu.
Farem de l’FP una educació de prestigi augmentant-ne la seva atractivitat amb la creació dels contractes
formació-treball per a 30.000 alumnes, Així mateix, intensificarem la relació escola-empresa, millorant
també el sistema de pràctiques a les empreses, sistema en el qual l’alumne simultanieja l’assistència
escolar amb la vida laboral pràctica sota la supervisió pedagògica de l’escola.
Impulsarem la relació i vinculació de les famílies professionals de la formació professional amb la
implantació de les empreses al territori, creant d’aquesta manera la màxima relació entre la formació de
treball i l’oferta de treball a un mateix territori.
Promourem convenis amb el teixit empresarial perquè els i les joves a partir de 4rt d’ESO puguin fer
pràctiques a les empreses per facilitar el pas al món laboral.
Flexibilitzarem l’accés de l’alumnat graduat en ESO als Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI).
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Continuarem potenciant PQPI adaptats per garantir l’atenció a la diversitat i promoure l’accés a l’empresa
ordinària.
Desenvoluparem programes específics per facilitar que els i les joves puguin graduar-se en la secundària.
Assegurarem que l’alumnat domini com a mínim una tercera llengua (anglès) fent que professorat qualificat
i nadiu pugui fer classes i planificarem una oferta suficient de places a Escoles Oficials d’Idiomes per
aprendre les llengües del futur.
Garantirem que l’alumnat domini l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.
Apostarem per un ensenyament orientat a l’aprenentatge per competències bàsiques per tal de millorar
els resultats escolars de l’alumnat, sobretot les competències comunicatives, matemàtiques i en nous
llenguatges.
Atendrem adequadament les necessitats dels i les alumnes més capacitats.
Fomentarem les vocacions científiques i promourem el talent en la recerca a través de promoure l’excel·lència
en totes les disciplines acadèmiques.
Continuarem potenciant els programes esportius a l’escola per tal de generar hàbits saludables.

4.2.3. COMPENSAR LES DESIGUALTATS PER GARANTIR LA IGUALTAT
D’OPORTUNITATS
Incrementarem l’oferta de places a escoles bressol per avançar progressivament cap a que tots els pares i
mares que requereixin aquest servei hi poguessin tenir accés.
Consolidarem el Servei d’Educació de Catalunya, avançant en l’escolarització equilibrada de l’alumnat en
tots els centres sostinguts amb fons públics i garantint l’accés en condicions d’equitat.
Actualitzarem les regles d’accés a places escolars garantint l’escolarització equitativa, fent-la compatible
amb la lliure elecció de centre per part de les famílies.
Establirem una política de beques integral i socialment eficient, sobretot en l’educació postobligatòria, que
potenciï l’ascensor social i que garanteixi que cap alumne que ho necessiti es quedi sense ajuts, sobretot en
l’educació obligatòria i en les comarques de baixa densitat.
Proporcionarem una orientació personal, acadèmica i professional adequada a l’educació secundària,
assegurant que tots els i totes les joves tinguin oportunitats de feina o formació.
Facilitarem eines a l’alumnat per tal que desenvolupin estratègies i habilitats per a orientar-se i prendre
decisions, dissenyant el seu propi projecte de vida personal de forma lliure arribant al màxim desplegament
de les seves capacitats i habilitats
Garantirem una escola inclusiva amb itineraris educatius i recursos per l’alumnat amb necessitats educatives
especials a totes les etapes educatives.
Integrarem de forma explícita la perspectiva de gènere i promourem la igualtat d’oportunitats com a
eix estratègic del sistema educatiu, com a motor econòmic i com a eina de transformació i canvi social;
volem un sistema educatiu que potenciï la igualtat efectiva d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de
discriminació.
Dissenyarem programes per millorar la presència i participació de dones en alguns itineraris, branques i
especialitats formatives, tant en l’educació obligatòria com en la postobligatòria, en les quals les dones són
infrarepresentades.
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Promourem projectes coeducatius transversals i a totes les etapes de l’educació per tal de fomentar el
desenvolupament personal i social de l’alumnat de forma integral, valorant indistintament les actuacions
i aportacions de dones i homes, sense estereotipar aptituds ni actituds, i reconeixent i respectant les
diferències sense ocultar-les ni jerarquitzar-les.
Impulsarem espais per al coneixement mutu i real de les comunitats i cultures minoritàries posant en valor
les seves aportacions amb la resta de la societat catalana. Apostarem per facilitar l’accés a l’educació i la
formació d’aquestes comunitats, (com ara de la comunitat gitana), amb especial interès per la infància,
però també per la formació continua dels adults.
Adoptarem mesures de conciliació personal i laboral per facilitar l’assistència de mares i pares a les
reunions de tutoria ja que la implicació de les famílies és essencial per a l’educació dels fills i les filles.
Promocionarem l’organització d’escoles de pares i mares per contribuir a l’exercici de les seves
responsabilitats educatives a través d’organitzacions de mares i pares d’alumnes.
Continuarem treballant per reduir la despesa de les famílies en materials escolars.
Potenciarem la col·laboració amb entitats d’educació en el lleure -esplais i escoltes- com a complement
educatiu, cultural i factor de cohesió social.
Treballarem en el marc de la zona educativa per a la reducció de l’absentisme escolar en l’etapa obligatòria
i la millora dels resultats educatius en col·laboració directa amb les administracions locals.
Fomentarem equips estables a cada escola, desenvolupant els sistemes de provisió de llocs docents que
contempla la Llei d’Educació de Catalunya.      
Facilitarem la incorporació a tasques de suport del professorat jubilat que ho desitgi als centres i als serveis
educatius perquè realitzi, entre d’altres activitats, tasques de formació a fi d’aprofitar la seva experiència
professional.
Garantirem equips estables a cada escola. Els sistemes de provisió de llocs docents que contempla la Llei
d’Educació han d’adequar la plantilla al projecte educatiu de cada centre.

4.2.4. MODERNITZAR L’EDUCACIÓ CONSOLIDANT ELS CANVIS REALITZATS
Completarem l’extensió del projecte Educat1*1 a l’ESO aconseguint que cada alumne/a d’aquestes etapes
educatives tingui un ordinador portàtil i assegurarem la seva extensió a l’educació postobligatòria i
primària.
Garantirem la continuïtat entre l’educació primària i secundària i els Instituts-escola en seran el referent.
Promourem la creació d’escoles i instituts públics de titularitat i gestió local per guanyar en proximitat i
diversitat de models de gestió.
Augmentarem la mobilitat internacional tant pels alumnes com pel professorat, sobretot en l’educació
postobligatòria (FP) i d’ un mínim de 3.000 alumnes.
Impulsarem un estatut de les professions relacionades amb l’educació
Proporcionarem una formació inicial i contínua de qualitat al professorat i en l’àmbit de la gestió per
professionals amb potencial per formar part dels equips de direcció dels centres autònoms.
Seleccionarem els millors candidats a docents a través de l’establiment d’una prova d’aptitud per accedir
als Graus de mestre i als Màsters de professorat de secundària.També formularem canvis en l’actual accés a
la funció pública docent que impliquin un procés de selecció basat en la capacitat i compromís professional
i social dels aspirants.
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Connectarem les actuals biblioteques escolars, convertides en centres de recursos, amb les biblioteques
públiques, com a nuclis d’una xarxa integral.
Completarem la creació de l’Institut de les Arts com a Universitat de les Arts, dels ensenyaments superiors
artístics (art dramàtic, arts plàstiques, conservació i restauració de béns culturals, dansa, disseny, música).

4.3 UNIVERSITATS I RECERCA
4.3.1. UNA UNIVERSITAT AL SERVEI DEL PROGRÉS I DEL FUTUR DEL PAÍS
Posarem en marxa la marca «Universitats de Catalunya», que permeti la coordinació i col·laboració entre
les universitats per tal de garantir una projecció i una promoció exterior de la qual en surti beneficiat el
país, a l’hora que cada universitat mantingui el seu caràcter propi. Així, facilitarà una gestió més eficient
dels recursos comuns, respectant l’autonomia universitària.
Fomentarem un pacte amb totes les universitats per racionalitzar, optimitzar i enfortir l’oferta de graus,
màsters i doctorat, amb l’objectiu de promoure un ús més eficient de les capacitats docents dels nostres
departaments, millorar la qualitat del procés educatiu i la capacitat de resposta a les demandes de
professionals de la societat. D’aquesta manera, augmentarem la projecció de l’oferta catalana a l’àmbit
espanyol i internacional.
Fomentarem la internacionalització dels màsters universitaris i interuniversitaris d’excel·lència.
Potenciarem els doctorats a través de la creació de les escoles de doctorat, que aniran lligades a la
potencialitat de la recerca. Per aconseguir-ho, caldrà treballar la seva internacionalització, i fomentar
la seva interrelació real amb l’activitat investigadora en tots els àmbits del coneixement i de la tècnica,
que es duen a terme en els departaments universitaris i en els centres i instituts de recerca; promourem
mecanismes per facilitar la inserció laboral dels/les doctorats i doctorades.
Impulsarem un espai d’educació superior de Catalunya, que permeti la coordinació i la flexibilitat de
matriculació de l’alumnat entre les diferents ofertes d’estudis superiors: graus, màsters, doctorats,
formació professional, ensenyaments artístics i d’esports, formació al llarg de la vida, tot garantint la
igualtat d’oportunitats i el rigor en aquest procés.
Establirem sistemes d’orientació i d’inserció laboral per a l’estudiant universitari que permetin donar
respostes individualitzades tant abans d’entrar a la Universitat com durant la seva estada en el centre,
i en el moment de la seva sortida cap al món laboral com a professionals de les diverses branques del
coneixement.

4.3.2. CONSOLIDAR UN MODEL EQUITATIU I EXCEL·LENT
Desenvoluparem la Llei d’Universitats catalana establint incentius al professorat que aconsegueixi
transferència del coneixement (de la recerca a la innovació) i, consensuadament amb el conjunt de la
comunitat universitària, promourem l’adaptació de la llei a la realitat de les universitats del país, i definirem
instruments i mesures per millorar les polítiques de professorat i per fer més flexible l’organització de la
docència.
Consolidarem les reformes impulsades en l’oferta docent universitària (graus, màsters i doctorats),
endegades per tal d’adaptar-la a l’Espai Europeu d’Educació Superior, garantint un desenvolupament
rigorós, equilibrat i amb els recursos necessaris, amb l’objectiu d’incrementar la qualitat, l’excel·lència i
l’eficiència del nostre sistema universitari i de recerca.
Promourem un procés de debat i consens per endegar la reforma del sistema de governança de les
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universitats, per tal de garantir un govern més eficient, eficaç, transparent i participatiu de les universitats,
així com, el rendiment de comptes dels recursos públics utilitzats i dels resultats acadèmics i de recerca
produïts.
Treballarem per establir, estabilitzar i fer sostenible un marc de finançament de les universitats que
respongui adequadament als reptes de la societat catalana: una formació de qualitat i d’excel·lència, i
una producció i difusió del coneixement científic, tecnològic i cultural que sigui un potent instrument de
progrés de l’economia del país i de millora del benestar social de la ciutadania.
Establirem un model català de beques i crèdits. Per això, cal reformar a fons el sistema de beques, una
vegada completat adequadament el procés de traspàs, fent-lo més just, més eficaç i més transparent. El
model estarà basat en els següents principis:
•

Equitat d’accés: establirem una política de beques equitativa per evitar discriminacions d’entrada a
la Universitat per raons econòmiques i territorials. Caldrà estudiar mecanismes per introduir criteris
de progressivitat econòmica en base a la renda familiar en el moment de fixar el preu de la matrícula.

•

Igualtat d’oportunitats: establirem beques-salari per garantir la permanència en el sistema.

•

Evitar l’abandonament i pèrdua de talent per causes socioeconòmiques.

•

Retenció de talent: que els millors estudiants puguin incorporar-se a grups de recerca amb un sistema específic de beques.

Crearem un Programa per a la intensificació de la mobilitat del professorat i dels/les investigadors/res
en el marc del sistema universitari i de recerca català, com un instrument clau per a la racionalització de
l’oferta del sistema, i per tal de generar i afermar xarxes docents i d’investigació entre els departaments
de les universitats, com també entre aquests i els centres de recerca, i per facilitar la internacionalització
del món universitari català.
Incentivarem polítiques d’igualtat que permetin situar les dones en llocs directius i no directius de l’àmbit
de la docència, la recerca i la innovació.
Treballarem perquè els convenis de pràctiques universitat-empresa esdevinguin una veritable eina de
formació que complementi el programa docent. Ens comprometem a treballar, conjuntament amb les
universitats, per garantir al màxim les condicions en les quals es desenvolupen aquestes pràctiques.
Reformarem i enfortirem els programes de mobilitat internacional dels estudiants universitaris (de grau,
màster i doctorat), dotant-los de més recursos i reorganitzant les vies actuals per fer-les més eficients.
En aquest sentit, promourem i facilitarem la participació dels estudiants universitaris catalans en els
programes europeus de mobilitat docent.

4.3.3. SUMAR AL MODEL EXITÓS DE RECERCA CATALÀ LA INNOVACIÓ MÉS
PROFITOSA PER AL PAÍS
Impulsarem els compromisos del Pacte Nacional per a la Innovació i la Recerca, en el marc del
desenvolupament del Pla de Recerca i Innovació 2009-2013.
Consolidarem la potent infraestructura, logística i de professionals, dedicada a la recerca en el nostre país,
amb l’objectiu que es converteixi en un dels principals motors del desenvolupament econòmic del país i de
l’augment del benestar. Això caldrà fer-lo mitjançant quatre grans eixos d’actuació:
•

Primer, mantindrem un ritme elevat d’inversió pública en recerca, amb l’objectiu que la inversió pública i la privada en recerca conjuntament representi el 3% del PIB en una dècada.

•

Segon, potenciarem els grups de recerca universitaris, impulsant el seu creixement, cercant la seva
qualitat, el rendiment investigador i la difusió i transferència dels seus resultats, així com la generació
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real de xarxes interuniversitàries de coneixement i ciència, i promovent la seva internacionalització.
•

Tercer, enfortirem la xarxa de centres i instituts de recerca de màxim nivell que té Catalunya, promovent mesures que garanteixin la seva competitivitat i projecció internacional.

•

Quart, apostarem pels Parcs Científics i Tecnològics, com l’espai més idoni per sumar sinèrgies entre
la recerca i la innovació, les universitats, el teixit socioeconòmic i el territori.

Crearem i definirem una carrera investigadora des de l’accés fins a l’exercici professional, que, entre
altres qüestions, implicarà la necessitat de millorar les condicions laborals dels becaris d’investigació que
treballen en el sistema universitari i de recerca del país.
Promourem l’esperit emprenedor, mitjançant l’oferta transversal de crèdits formatius relacionats amb
l’emprenedoria, tot incentivant els necessaris vincles de col·laboració amb les empreses, i posant en marxa
conjuntament amb les universitats un Programa per a l’estímul de l’emprenedoria, de les spin-off i per al
desenvolupament de patents.
Situarem Catalunya en la mitjana europea de patents registrades per habitant, en 8 anys.
Impulsarem que universitats i centres de recerca, tenint en compte la seva autonomia, comptin amb les
estructures necessàries per a la valorització, protecció i comercialització dels resultats de la recerca, per
tal de promoure el desenvolupament del teixit productiu del seu entorn i afavorir al màxim els possibles
retorns. Al mateix temps, promourem que el sistema de recerca català impulsi un banc d’idees creatives,
tot respectant la propietat intel·lectual.
Introduirem mesures econòmiques i crearem programes que incentivin la col·laboració entre universitats i
empreses privades per a fer recerca per al desenvolupament agroalimentari, industrial i comercial.
Posarem en marxa mesures econòmiques que incentivin la incorporació de científics/ques, tecnòlegs/gues,
investigadors/res en empreses que apostin per projectes de recerca i innovació.
Introduirem línies d’ajut per a empreses que desenvolupin patents comercials creades per elles mateixes
o en col·laboració amb universitats i que siguin desenvolupades pels diversos sectors econòmics dels país.
Treballarem, conjuntament amb les universitats, per fer més potents i atractius els programes d’incorporació
d’investigadors/res de màxim nivell en el nostre sistema de recerca. Reforçarem les figures de contractació
existents, com els ICREA, dotant-les de més recursos i de més abast; promourem noves vies de contractació
més flexibles, i enfortirem els mecanismes d’avaluació.

4.4 POLÍTICA LINGÜÍSTICA
4.4.1. DESENVOLUPAR UNA POLÍTICA LINGÜÍSTICA TRANSVERSAL EN POSITIU,
ADEQUADA A LES NECESSITATS DE LA SOCIETAT ACTUAL
Defensarem l’actual model lingüístic que tants bons resultats ha donat per a la promoció del català com a
llengua pròpia de Catalunya i que ha estat un important factor d’integració i cohesió social
Treballarem des del foment, no des de la coacció ni l’enfrontament. Les sancions no són una bona pràctica
per a una política lingüística en positiu.
Treballarem per fomentar els valors positius de les llengües i per fer desaparèixer de l’escenari social i
polític la confrontació entre llengües que posa en risc la convivència i el patrimoni lingüístic comú.
Treballarem, en el marc de l’Estat espanyol –amb l’Estat i amb totes les CA –, la pedagogia del valor de
les llengües que es parlen a Espanya a través de promoure conjuntament amb d’altres CA iniciatives que
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consolidin el caràcter plurilingüe d’Espanya, com per exemple la creació de càtedres i ensenyaments de
secundària, i altres aspectes que despleguin el federalisme des del punt lingüístic.
Continuarem treballant perquè la llengua catalana pugui ser utilitzada en totes les institucions de l’Estat i
de la UE on encara no és present.
Treballarem per evitar la discriminació per motiu de la llengua emprada en el suport a la creació i la recerca.

4.4.2. TREBALLAR PER LA IGUALTAT DE CONEIXEMENT I ÚS DE LES LLENGÜES
OFICIALS
Garantirem la igualtat de coneixement i ús de les llengües oficials per part de tota la població.
Assegurarem les possibilitats d’accés a l’aprenentatge de la llengua catalana i castellana a les persones
immigrades adultes.
Garantirem el desplegament i les possibilitats de la Llei de l´occità, aranès a Aran, recentment aprovada
pel Parlament i impulsada pel Govern de la Generalitat i el Conselh Generau d´Aran.
Intensificarem les polítiques actives en sectors estratègics i les actuacions transversals per garantir el
coneixement de la llengua catalana per part dels professionals dels àmbits encara més deficitaris (justícia
i món socioeconòmic ).
Propiciarem la producció pròpia de productes en català fent polítiques de foment del consum i de foment
de la incorporació de llengües com a element de negoci social i empresarial. Treballarem per augmentar
els espais en llengua catalana de la segona cadena estatal.
Treballarem per augmentar l’oferta de productes culturals per al lleure en la llengua catalana
Consolidarem a l’escola el sistema d’immersió lingüística que garanteix un sol model de societat amb igual
accés al coneixement.

4.4.3. ASSOLIR LA COMPETÈNCIA EN LLENGÜES ESTRANGERES
Garantirem que l’ensenyament obligatori asseguri l’adquisició, com a mínim, d’una tercera llengua, d’abast
internacional.
Potenciarem l’aprenentatge de les llengües contemporànies predominants en la societat global.
Treballarem per impulsar i assegurar l’oferta de programació en llengües estrangeres (no doblada i
subtitulada) a la TV pública.

4.4.4. TREBALLAR A FAVOR DEL RESPECTE, DIFUSIÓ I POSADA EN VALOR
(PATRIMONI CULTURAL) DE LES LLENGÜES PARLADES A CATALUNYA
Intensificarem la informació a la ciutadania sobre les llengües estrangeres més parlades amb les que
convivim a Catalunya i en facilitarem el coneixement

Liderarem des de la Casa de les Llengües un projecte estratègic que situï Catalunya com un
model de referència en la convivència de llengües.
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4.5 COMUNICACIÓ
4.5.1. ASSEGURAR UNS MITJANS PÚBLICS DE COMUNICACIÓ PLURALS, FORTS,
INDEPENDENTS I AMB PROJECCIÓ INTERNACIONAL
Impulsarem una programació dels canals públics que recullin la pluralitat i la riquesa cultural del país tot
fomentant el coneixement dels serveis promoguts per l’administració.
Donarem sentit a la funció educativa dels mitjans de comunicació públics a través d’acords amb institucions
educatives per a la difusió de continguts
Afegirem la missió d’integració dels nouvinguts des del respecte a les cultures d’origen i potenciant alhora
els drets i deures de la societat que els acull.
Apostarem per l’emissió de produccions estrangeres en versió original subtitulada.
Aprofitarem els canals temàtics de la TDT per acostar-nos a la realitat plural del país tant en la programació
informativa, l’esportiva, la cultural, l’educativa i la d’entreteniment, tot garantint que arriben a totes les llars
catalanes.
Impulsarem la constitució, dins de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, d’un pla estratègic de
producció i distribució internacional de productes audiovisuals.
Establirem a Catalunya un Fòrum anual de mitjans de comunicació públics d’arreu del món per convertir
el país en el principal escenari de debat, mostra i fira comercial de produccions audiovisuals creades per
mitjans públics en exclusiva o en col.laboració amb productores privades.
Impulsarem de forma decidida els avenços tecnològics per facilitar el visionat de la programació dels
mitjans públics a través d’Internet.
Habilitarem un pla de formació específic per als treballadors i treballadores dels mitjans de comunicació
públic destinat a promoure habilitats tecnològiques relacionades amb la producció i difusió audiovisual a
través d’Internet.
Crearem una plataforma de col.laboració i intercanvi de productes entre els diferents mitjans públics
catalans (RTVE, CCMA, CCL i XAL).

4.5.2. CONSTRUIR UNA INDÚSTRIA AUDIOVISUAL CATALANA CAPDAVANTERA
Endegarem un Pla de posicionament i internacionalització de la indústria audiovisual catalana basat en la
formació, el talent, la producció, la distribució i el Multimèdia.
Endegarem un pla estratègic de coordinació dels centres audiovisuals ja existents arreu del país per fer
més eficient la indústria audiovisual.
Impulsarem un Festival Internacional de produccions audiovisuals de publicitat per Internet d’acord amb les
principals agències de publicitat internacionals.
Obrirem línies de suport financer per a la fusió/creació de les empreses de producció audiovisual de
dimensió mitjana i gran a partir de les ja existents.
Posarem un marxa la formació de reciclatge i modernització en noves tecnologies dels professionals del
sector per tenir els millors professionals.
Facilitarem la creació de plataformes privades amb la finalitat de disposar de grups de referència a nivell
mundial.

PROGRAMA ELECTORAL ELECCIONS AUTONÒMIQUES 2010 / 83

Crearem en aquest espai i d’acord amb les universitats un grup de recerca internacional sobre sociologia i
tecnologia de l’impacte dels mitjans de comunicació tradicionals i els nous formats a disposició d’empreses
catalanes, espanyoles i internacionals.

4.5.3. TREBALLAR PER UNA RENOVACIÓ NORMATIVA QUE ACULLI LA
RENOVACIÓ MEDIÀTICA
Vincularem el suport a mitjans de comunicació a plans de viabilitat, concentració, la formació en els nous
formats audiovisuals i la internacionalització dels seus productes.
Impulsarem els acords necessaris perquè els mitjans públics puguin cooperar per comprar drets compartits
d’emissió de produccions audiovisuals
Permetrem una sindicació de continguts de qualitat per a tots els mitjans audiovisuals – tant públics com
privats – a fi i efecte de prioritzar al màxim la millora dels continguts emesos.
Completarem definitivament l’apagada analògica amb el desplegament tecnològic estable en aquells
territoris on el senyal es rep actualment a través de solucions ad hoc.
Reformarem la Llei del CAC per a garantir-ne la seva optimització com a organisme responsable de les
competències regulatòries i audiovisual de les telecomunicacions dels mitjans que emeten a Catalunya,
establint els mecanismes de col.laboració que calgui amb el futur CEMA creat per la Llei Audiovisual
General.
Impulsarem des de Catalunya un pacte ètic amb els mitjans de comunicació públics i privats que contingui
elements autoreguladors dels continguts i horaris a emetre desplegant la Llei Audiovisual de Catalunya i
la Llei Audiovisual General.
Incentivarem l’emissió de continguts adequats per al públic infantil i juvenil, fets des de Catalunya.
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5
SOLIDARITAT AMB EL FUTUR: MOBILITAT, MEDI
AMBIENT I TERRITORI SOSTENIBLE

5.1 TERRITORI
Elaborarem i aprovarem el nou Pla Territorial General de Catalunya per tal de garantir un desenvolupament
territorial ambientalment sostenible, econòmicament eficient i socialment equitatiu.
Desplegarem els Plans Territorials ja aprovats per cadascuna de les vegueries de Catalunya, per tal
d’ordenar el desenvolupament urbanístic, enfortir les infraestructures, fomentar l’activitat econòmica i
protegir el medi ambient.
Consolidarem el programa de planejament territorial establint com a criteri bàsic per a la seva elaboració
l’acord amb els ajuntaments i els agents socials.

5.1.1. FER DE LA MOBILITAT UN DRET PER A TOTHOM
Continuarem desplegant el Pacte Nacional per a les Infraestructures, de forma concertada amb el Govern
de l’Estat.
Els peatges seran uns reguladors de la mobilitat: plantejarem descomptes de fins al 100% en els peatges
per a vehicles amb alta ocupació, elèctrics o híbrids, sense cap altra alternativa de trajecte i/o amb alta
recurrència de pas.
Ampliarem la seguretat de les carreteres: seguirem eliminant les carreteres dels nuclis urbans mitjançant
rondes i variants, com ara la variant d’Olot, les rondes de Lleida, Igualada, Oliana, Coll de Nargó, Organyà,
o les dels municipis de la C-53 entre Tàrrega i Balaguer, amb la perspectiva del desdoblament d’aquest eix,
tot això d’acord amb les previsions del Pacte Nacional per a les Infraestructures.
Renovarem el Pla de Seguretat Viària de Catalunya, amb l’objectiu de reduir al màxim els accidents de
trànsit. Estendrem les mesures preventives d’accidents a tota la xarxa comarcal i local: radars, ferm
antilliscant, supressió de punts negres, proteccions per a motoristes, zones 30 i pacificació del trànsit en
les zones urbanes. Millorarem l’assistència a les víctimes d’accidents de trànsit amb una millor coordinació
dels serveis d’emergències, amb assistència psicològica continuada i orientació a les víctimes i familiars.
Mantindrem les velocitats màximes de les vies, rebaixant-les, si cal, en funció de criteris ambientals, de
seguretat viària, de nombre de vehicles i de coordinació del conjunt de la xarxa viària relacionada.
Ampliarem el servei nocturn que hem implantat a les rodalies, els FGC i al metro i a autobusos, especialment
interurbans.
Impulsarem els Plans Municipals de Mobilitat Urbana Segura i Sostenible com a instruments tecnològics
per a la reducció de l’accidentalitat i de les emissions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH).

5.1.2. ACONSEGUIR UNA MAJOR COMUNICACIÓ PER CARRETERA I PER TREN
DE TOTS ELS MUNICIPIS DE CATALUNYA:
Fomentarem l’ús del transport públic, garantint que tots els municipis disposin de línia regular de transport
o, si no és possible, de servei a la demanda, assegurant la millora de l’eficiència i la coordinació i garantint
alhora que tota la ciutadania en tingui garantit l’accés
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Farem accessible al 100% el transport públic.
Implantarem la integració tarifària a tota Catalunya fent que hi hagi un bitllet únic des de l’origen fins a la
destinació sobre qualsevol mode de transport.
Revisarem el model tarifari per oferir més avantatges als usuaris i usuàries habituals de tots els modes de
transport públic.
Vetllarem per un millor acompliment dels estàndards de qualitat dels serveis de transport públic,
especialment els autobusos interurbans.
Promourem una xarxa del transport a la demanda, amb un servei únic d’informació accessible i complet.
Assolirem el traspàs de la Xarxa de Regionals de RENFE i en millorarem la qualitat de servei, especialment
pel que fa a les freqüències de pas i la millora dels sistemes d’informació al viatger, com hem fet en el
servei de Rodalia, començant per les línies Barcelona - Manresa i Barcelona - Vic.
Millorarem la xarxa d’aparcaments dissuasoris i d’intercanvi modal junt a les principals estacions ferroviàries
de les grans àrees urbanes a fi de reduir el trànsit flotant de les mateixes.
Desplegarem un servei de Rodalia a les conurbacions de Girona, Tarragona i Lleida.
Implantarem les mesures de millora de la informació recollides al Pla de Transport de Viatgers de Catalunya,
incorporant la presència de les noves tecnologies.
Impulsarem l’execució, per part de l’Administració de l’Estat, de:
•

El 4rt Cinturó/Ronda del Vallès.

•

La duplicació de via Montcada - Vic.

•

La Línea Orbital Ferroviària.

•

La millora de capacitat de la línia del Maresme, que permeti la major freqüència de pas.

•

La línia ferroviària Castelldefels - Cornellà - Zona Universitària.

•

La connexió directa entre l’A-2 i l’A-7.

Tot això amb especial cura de la seva inserció territorial i ambiental, en diàleg amb els representants del
territori travessat.
Licitarem i iniciarem les següents obres principals, gràcies a les quals podrem complir a llarg termini que
el 70% de la població tindrà una estació d’alta velocitat com a molt a 30 minuts del seu municipi, i que
des de les capitals de totes les comarques es tingui accés a una carretera d’alta capacitat amb un temps
màxim de 30 minuts:
•

El desdoblament de l’eix transversal.

•

El desdoblament de l’eix de l’Ebre entre el Port dels Alfacs i Lleida.

•

El desdoblament de l’eix Llobregat Sud.

•

El desdoblament de Valls a Alcover.

•

El desdoblament de la BV-2002, que uneix Sant Vicenç dels Horts, Santa Coloma de Cervelló i Sant
Boi de Llobregat.

•

El desdoblament de la carretera Reus - Cambrils.
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•

El desdoblament de la C-16 de Berga a Bagà.

•

L’acabament de l’anella de les Gavarres.

•

El túnel de Comiols.

•

L’eix de la Conreria.

•

El perllongament de la C-32 a Blanes i Lloret.

•

Els laterals de la C-58 de Terrassa fins a Ripollet.

•

L’eix transversal ferroviari.

•

El nou accés ferroviari a l’aeroport de Barcelona.

•

El perllongament de la línia 2 fins a Fira i Aeroport.

•

El perllongament de la línia 3 fins a Sant Feliu del Llobregat. La prolongació dels FGC a Terrassa i
Sabadell.

•

El TramCamp, el TramBages i el TramVallès.

•

L’ampliació de la xarxa de metro cap al Vallès, amb un túnel ferroviari per Collserola.

Treballarem per aconseguir l’estació de regionals de Vilafranca.
Seguirem impulsant les noves tecnologies aplicades a la mobilitat al servei de la ciutadania, destacant
l’extensió de l’automatització al Metro.
Continuarem millorant la xarxa de carreteres transversals, principalment les que comuniquen les capitals
de comarca.
Millorarem la senyalització interurbana per tal de garantir una bona informació direccional en els itineraris
més usuals que menin vers totes la capitals de municipi de Catalunya des de la xarxa bàsica o d’altes
prestacions.

5.1.3. GARANTIR LA QUALITAT URBANÍSTICA PER A UNA MILLOR CONVIVÈNCIA
Farem de les ARE i dels nous eixamples els espais urbans del segle XXI, amb equipaments i transport públic
propers i accés a les telecomunicacions de darrera generació, cercant-ne nous usos més enllà de la dotació
de sòl residencial.
Continuarem millorant els barris gràcies als instruments de la Llei de Barris, als quals recolzarem fins que
es consolidi una clara millora social, per mitjà de la gestió de la convivència i la mediació ciutadana, eix
central de la socialització i la ciutadania, i mantenint-ne el suport una vegada acabades les obres de millora.
Incorporarem 100 nous barris (50 de menys de 10.000 habitants i 50 de més de 10.000) al Pla de Barris.
Millorarem la qualitat de vida a les urbanitzacions amb dèficits de serveis, tot desplegant la Llei de millora
de les urbanitzacions.
Continuarem millorant les colònies industrials de Catalunya a través dels plans directors urbanístics i els
instruments de desenvolupament.
Seguirem millorant la legislació urbanística catalana per agilitzar la tramitació del planejament i dels
instruments de gestió.
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Continuarem la intensa activitat de construcció de nous equipaments públics arreu de Catalunya, cercant
alhora la millora qualitativa dels conjunts urbans.

5.1.4. FER LES INFRAESTRUCTURES QUE LA COMPETITIVITAT DEL PAÍS
REQUEREIX
Aplicarem una política comercial i estratègica comuna entre els ports de Barcelona i Tarragona.
Treballarem per tal d’assolir que la gestió de l’aeroport de Barcelona correspongui a un consorci de majoria
pública, participat en el seu òrgan rector per la Generalitat, les administracions locals concernides, els
agents econòmics i socials més representatius i l’administració general de l’Estat, en el qual la presència
de la Generalitat sigui determinant en matèria pressupostària, en gestió aeroportuària, en serveis
aeroportuaris, en gestió del domini públic, infraestructures, planificació i programació.
Donarem suport a les companyies aèries que apostin per BCN com a hub intercontinental
Reclamarem a l’Estat la desclassificació com a aeroports d’interès general i, en conseqüència, la
transferència a la Generalitat de la titularitat dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell, incorporant-los
però – com també el de Lleida - Alguaire – a l’espai Schengen.
Impulsarem la construcció de l’Aeroport Corporatiu de Catalunya a Igualada - Òdena.
Unirem les polítiques comercials dels aeroports amb l’activitat de creuers: Port de Barcelona amb Aeroport
del Prat, Port de Tarragona amb Aeroport de Reus, Port de Palamós amb Aeroport de Girona.
Promourem la revisió de la Llei del Taxi de Catalunya.
Impulsarem el corredor econòmic València - Barcelona - Lió i el projecte de convertir-lo en la porta
principal d’entrada del transport marítim provinent del sud-est asiàtic. Amb aquest propòsit, crearem un
espai estratègic comú on estiguin presents, els ports, aeroports, operadors viaris, ferroviaris, logístics i de
sòl industrial. Aquesta realitat geoestratègica ha de facilitar el desenvolupament de les noves politiques
industrials necessàries per al creixement i la millora de la competitivitat de la nostra economia.
Garantirem la construcció del Corredor Ferroviari del Mediterrani i l’accés ferroviari amb ample europeu
als ports de Barcelona (que es finalitzarà) i Tarragona (que estarà en curs).
Crearem un Pla de Polígons Industrials (en la línia del Pla de Barris) per tal d’actualitzar els sectors
d’activitat econòmica, activant actius adormits, reconvertint la indústria abans de l’enderroc, aprofitant
naus tancades per la crisi econòmica.
Facilitarem la implantació de la indústria d’alt valor afegit en el sòl industrial català.
Garantirem l’existència a tots els polígons de transport públic, serveis de conciliació familiar, i l’accés a les
telecomunicacions de darrera generació.

5.2 MEDI AMBIENT
5.2.1. FER UN CONTRACTE PER A L’ECONOMIA SOSTENIBLE
Avançarem cap a un equilibri solvent i eficient entre la creació i distribució de riquesa i el respecte per la
natura.
Facilitarem la construcció de parcs eòlics a Catalunya i realitzarem les primeres instal·lacions de parcs
marins. Promourem la implantació de parcs fotovoltaics prioritzant aquells que no tinguin una ocupació
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de sòl i puguin aprofitar superfícies àmplies situades a naus de polígons industrials i equipaments públics.
Farem dels residus urbans energia per als nostres municipis, gràcies a les plantes de valorització energètica
de residus urbans.
Farem que la fracció no reciclable dels residus urbans proporcioni energia elèctrica i tèrmica en plantes
de valorització energètica, amb les millors tecnologies que permetin minimitzar la producció de CO2 i de
gasos d’efecte hivernacle. Igualment els residus que van als abocadors proporcionaran també energia per
l’aprofitament dels biogàs que generen.
Desenvoluparem una política forestal d’aprofitament dels boscos i de gestió forestal avançada, per reactivar
el sector forestal pel seu alt valor econòmic i ambiental. Impulsarem amb els propietaris dels boscos una
política forestal concertada. Aprovarem el pla general de política forestal 2011-2017 que inclourà acords
específics d’ajuts a les polítiques forestals. Promourem també l’aprofitament energètic dels nostres boscos
a través de la biomassa.
Treballarem en solucions sostenibles, prioritzant l’aprofitament de l’adob orgànic dels purins quan sigui
possible, i quan no ho sigui treballaren en la cerca de solucions a través de la producció d’energia.
Promourem un canvi en el marc legal que possibiliti l’autoconsum de l’energia produïda.
Protegirem el medi ambient sense frenar i impulsant l’activitat econòmica. Implantarem la finestreta única
empresarial i la tramitació electrònica, de manera que el 80% de les activitats econòmiques només hauran
de comunicar el seu impacte ambiental.
Incorporarem el vector verd en totes les etapes de l’activitat empresarial. Ajudarem a les empreses
a implantar el teletreball per reduir la mobilitat, quan tingui sentit, i qualsevol mesura de millor gestió
ambiental.
Fomentarem la major eficiència del transport ferroviari de mercaderies i afavorirem el transvasament
modal des del transport per carretera, pel seu menor impacte ambiental (energètic, de contaminació
atmosfèrica i de seguretat).
Crearem una línia d’ajuts per un impacte ambiental nul en l’activitat de les oficines i despatxos (aïllaments
tèrmics, estalvi energètic, reducció de residus).
Crearem, amb el sector privat, una línia d’R+D+i per desenvolupar processos industrials amb menor impacte
ambiental.
Fomentarem la recerca en vehicles elèctrics.
Establirem un fons d’un milió d’euros públic-privat per finançar projectes d’eficiència energètica i d’energies
renovables a Catalunya, del qual també se’n podran beneficiar aquells municipis que impulsin actuacions
tant en el camp de la generació com del consum.
Aplicarem en els preus dels recursos energètics els conceptes de qui més consumeix i qui més contamina,
més paga.
Adaptarem el preu de l’aigua als seus costos reals, mantenint un preu assequible per a consums reduïts,
les rendes més baixes i famílies nombroses. La recuperació de costos que estableix la directiva europea de
l’aigua, haurà d’ésser necessàriament gradual per tal de no afectar la competitivitat dels sectors productius
ni la situació de les economies domèstiques.
Potenciarem la compra verda i responsable per part de les administracions i la ciutadania.
Seguirem treballant per reduir els processos de contaminació que afecten la salut de la ciutadania,
especialment contra el soroll i els contaminants atmosfèrics relacionats amb la mobilitat. També vetllarem
per disminuir la contaminació lluminosa.
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Desplegarem les polítiques de lluita contra el canvi climàtic que a cadascú corresponguin d’acord amb
llurs competències, en el marc definit pels acords internacionals, les polítiques de la unió europea i de
l’estat espanyol.
Seguirem reduint les emissions de CO2 a Catalunya - 1,74% anual -. Es continuarà avançant en el disseny
de les polítiques d’adaptació i s’orientarà la informació a la ciutadania per impulsar una demanda de
productes i serveis baixos en CO2.

5.2.2. CONTRACTE PER A UNA SOCIETAT SOSTENIBLE
Impulsarem el compromís dels ciutadans i les ciutadanes amb la sostenibilitat mitjançant accions positives
d’educació i sensibilització.
Flexibilitzarem la limitació fixa de la velocitat màxima a 80 Km/h a la corona metropolitana de Barcelona.
Implantarem un pla d’ajuts a la compra de turismes, furgonetes i motocicletes híbrids i elèctrics, fins
arribar als 76.000 vehicles en 5 anys.
Impulsarem la transformació progressiva de les nostres ciutats amb punts de recàrrega de vehicles
elèctrics amb col·laboració del sector públic i privat. Impulsarem, així mateix polítiques d’incentivació de la
compra de bicicletes elèctriques.
Abaratirem les places d’aparcament (zona blava i aparcaments públics) per als vehicles híbrids i elèctrics,
en col·laboració amb els ajuntaments.
Garantirem que en 4 anys, tots els departaments de la Generalitat de Catalunya tindran una flota de vehicles
100% elèctrics o híbrids, a excepció dels vehicles prioritaris (vehicles de seguretat, emergències i sanitaris).
Continuarem promovent l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport més sostenible de mobilitat urbana i
interurbana, ampliant les infraestructures necessàries, en el marc del desenvolupament del Pla Estratègic
de la Bicicleta.
Promourem polítiques destinades a la promoció del vehicle privat compartit com a element de millora de
l’eficiència del transport.
Mantindrem la inversió en la xarxa de metro, FGC, i Rodalies prevista. L’extensió del servei de metro i dels
serveis ferroviaris, reforça les oportunitats dels ciutadans i les ciutadanes.
Millorarem i ampliarem la xarxa d’aparcaments dissuasoris a les principals estacions ferroviàries de les
grans àrees urbanes a fi de reduir el trànsit flotant de les mateixes.
En el marc del desenvolupament de mesures que assegurin l’increment de la velocitat comercial del
transport públic de superfície.
Construirem carrils BUS-VAO a les entrades de les conurbacions catalanes.
Asfaltarem els camins, les carreteres locals i comarcals amb ferms reciclats. La Generalitat i les Diputacions
impulsaran i donaran suport als ajuntaments perquè també ho facin.
Oferirem línies d’ajuts amb crèdits tous perquè es facin obres d’ecorehabilitació (aprofitament d’aigües,
millora d’aïllaments tèrmics).
Garantirem que els nous habitatges seran més sostenibles, amb la instal·lació de sistemes d’aprofitament
d’aigües i tancaments tèrmicament eficients, amb major aïllament acústic i aprofitament d’energia solar
per reduir les emissions de CO2.
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5.2.3. FER UN CONTRACTE PER A UN TERRITORI SOSTENIBLE
Assegurarem una política d’aigua solidària i amb un consum responsable. Ampliarem la dessalinitzadora de
la Tordera i iniciarem la construcció de la del Foix.
En aquest sentit desenvoluparem un pla d’actuació destinat a protegir, preservar, millorar i recarregar el
conjunt d’aqüífers de Catalunya.
Seguirem incrementant els recursos hídrics amb l’ús dels aqüífers locals i l’aigua regenerada a les depuradores.
Continuarem millorant la qualitat de l’aigua de boca en tot el territori.
Treballarem per la interconnexió de xarxes per enfortir el país, garantint el progrés econòmic i el benestar
dels territoris.
Completarem tots els catàlegs de paisatge de Catalunya i incrementarem el fons per intervencions paisatgístiques
sostenibles. Les cartes de paisatge seran mecanismes de gestió territorial concertats entre tots els agents.
Incorporarem el paisatge en el planejament territorial i urbanístic, reduint els tràmits administratius alhora
de fer els informes urbanístics.
Crearem una marca de prestigi per als territoris amb espais protegits, amb:
•

Una marca paraigües dels productes alimentaris catalans, amb especial valorització dels produïts en
els espais naturals.

•

El desenvolupament d’un turisme rural de qualitat en els entorns naturals, creant La Xarxa d’Hotels
Naturals (similar al model de paradors nacionals).

•

La revisió de la llei d’accés motoritzat al medi natural amb l’objectiu d’assolir un accés ordenat i
respectuós amb el medi i que permeti al mateix temps la diversificació econòmica de l’activitat rural.

•

L’impuls de la llei de la biodiversitat i el patrimoni natural que tindrà per objecte la conservació, l’ús
sostenible, la gestió, la millora i la restauració del patrimoni natural, la diversitat biològica, geològica
i paisatgística, els processos ecològics i geològics que hi tenen lloc.

•

La implantació de la figura de la custòdia del territori.

•

La creació de la figura dels MEP (Municipis dins d’Espais Protegits), amb ajuts per a millores urbanístiques, i per a l’adaptació d’infraestructures a l’entorn.

Dotarem els òrgans de gestió dels Parcs Naturals de capacitat financera per generar activitat dins d’aquests.
Portarem a terme una gestió dels Residus eficient i sostenible, prioritzant per sobre de tot les accions
destinades a fer menys residus, posant l’accent en les campanyes formatives.
Prioritzarem la gestió dels residus basada en la reducció en origen i en la reutilització, i apostarem per un
model de gestió dels residus municipals que prioritzi la seva valorització material i energètica, en detriment
de la seva disposició final en abocador. Estudiarem possibles modificacions en les normatives que regulen
els diferents tipus d’envasos i embolcalls per tal d’assolir-ne la seva reducció Es completarà i ampliarà el
programa de mesures per pal·liar la salinització de les conques del Cardener i del Llobregat.
Promourem la gestió integrada dels espais costaners tot desenvolupant les normes estatutàries i el
planejament territorial ja aprovat.
Avançarem cap a unes pesqueries cada cop més sostenibles i respectuoses amb l’ecosistema per tal
d’ajustar l’esforç pesquer i permetre la recuperació de les poblacions.
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5.3 HABITATGE
5.3.1. GARANTIR L’ACCÉS A L’HABITATGE PER A TOTHOM
Continuarem desplegant el Pacte Nacional per a l’Habitatge.
Facilitarem un sistema de finançament de l’habitatge protegit de lloguer. Crearem un fons públic-privat
d’inversió en habitatge social de lloguer que pugui assumir el finançament dels pisos de lloguer protegit.
Desplegarem sistemes de finançament públic-privats, tradicionalment utilitzats en el finançament
d’infraestructures per a la construcció d’habitatge social (concessió, drets de superfície…).
Destinarem l’habitatge protegit de forma preferent a col·lectius determinats: les famílies amb rendes més
baixes, els joves que necessiten un suport per emancipar-se i als quals llurs famílies tampoc els poden
ajudar, i les noves realitats socials, com les famílies monoparentals i les sorgides de ruptures de parelles
amb habitatge compartit.
Combinarem les promocions mixtes amb HPO de compra i lloguer per garantir la convivència social. Farem
polítiques d’habitatge públic, combinant les promocions amb habitatges de compra i lloguer, i promourem
la rehabilitació amb l’objectiu de tenir unes ciutats equilibrades.
Millorarem la gestió de l’habitatge protegit: crearem un gran operador especialitzat en habitatge protegit
de lloguer que integri i racionalitzi l’oferta existent de diversos operadors.
Reduirem significativament el temps que un HPO està desocupat.
Suprimirem el límit d’edat i renda dels llogaters en les desgravacions fiscals dels propietaris.
Crearem una desgravació fiscal per al propietari vinculada als anys de permanència en el mateix habitatge
del mateix llogater.
Impulsarem un augment del termini màxim de liquidació dels comptes d’estalvi jove de 6 a 8
anys.
Reforçarem mesures de garantia dels propietaris que ofereixen el seu habitatge amb finalitats socials.
Impulsarem la Masoveria Urbana.
Crearem una xarxa d’allotjaments col·lectius temporals per als joves estudiants.
Reforçarem els programes d’ajuts a joves per a la rehabilitació d’habitatges.
Regularem la informació donada per les entitats financeres respecte dels interessos a l’hora de contractar
una hipoteca.

5.3.2. IMPULSAR LA REHABILITACIÓ COM A MOTOR DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓ
Incorporarem ajuts a la instal·lació de sistemes d’aprofitament d’aigües i altres sistemes d’estalvi energètic.
En la rehabilitació d’habitatges, crearem ajuts per a aquells habitatges que incorporin la instal·lació
d’aprofitament d’aigües, sistemes d’estalvi energètic i de reducció de la contaminació acústica.
Impulsarem l’ús de noves tecnologies en la construcció d’habitatges protegits.
Crearem una línia d’ajuts econòmics i/o bonificacions fiscals per a la construcció d’habitatges per a joves
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que desitgen quedar-se a viure als pobles petits. També n’afavorirem el lloguer per evitar el despoblament
de les zones rurals.

5.3.3. FER UNA POLÍTICA D’HABITATGE QUE FOMENTI LES CIUTATS COMPACTES
Promourem les polítiques d’aprofitament del parc d’habitatges construït.
Seguirem impulsant la Xarxa de Mediació per al Lloguer Social, garantint el compliment de la normativa
vigent en matèria de supressió de barreres en habitatges nous i/o rehabilitats.
Crearem la figura de l’intercanvi social de l’habitatge per a persones grans o amb dependència.
Crearem un programa integral de rehabilitació d’habitatges de municipis o barris incorporats a la Llei de
Barris.
Crearem una línia de crèdit per a la instal·lació d’ascensors en els barris no inclosos en el Pla de Barris.
Consolidarem la implicació de l’Institut Català de Finances en la promoció pública i social de l’habitatge,
així com en la seva rehabilitació. Treballarem de manera coordinada amb els governs locals per tal que
totes les comunitats que ho demanin puguin posar un ascensor en el seu edifici, agilitzant-ne els tràmits.
Mantindrem la col·laboració o potenciarem la tasca de les oficines locals de l’habitatge.

5.4 POLÍTIQUES DEL MÓN RURAL
5.4.1. ACONSEGUIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS
Impulsarem la prestació de serveis de telemedicina a totes les comarques.
Ampliarem els programes de teleassistència sobretot a gent gran i persones amb malalties cròniques.
Promourem el sistema personificat de dosificació de medicaments.
Continuarem adequant i construint els consultoris locals previstos.
Oferirem atenció sanitària a domicili a les persones amb mobilitat reduïda (gent gran, discapacitats, etc…)
que visquin en nuclis de població allunyats.
Impulsarem el servei d’atenció social en l’àmbit rural a través de:
L’impuls de les xarxes prestadores de serveis d’atenció domiciliària (menjar sobre rodes, neteges de les
llars, compra a domicili).
La transformació dels centres de dia a l’àmbit rural en centres prestadors de serveis comuns per a la gent
gran.
La creació d’una xarxa de transport adequada a les necessitats de la població.
En l’àmbit de Telecomunicacions, farem arribar banda ampla, TDT i cobertura de telefonia a tots els nuclis
de més de 25 habitants.
Oferirem formació gratuïta d’ús de les xarxes de telecomunicacions.
Treballarem per donar a la dona rural el que li correspon, el que s’ha guanyat al llarg de molts anys:
reconeixement, paper i instruments per convertir la igualtat d’oportunitats en una realitat.
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5.4.2. TREBALLAR PER UNA NOVA ECONOMIA RURAL
A través del programa LEADER i la Llei de Desenvolupament Rural Sostenible, cercarem noves oportunitats
d’activitat econòmica al territori que esdevinguin elements de dinamització territorial, generin pols
d’atracció, i creïn sinèrgies amb altres projectes productius.
Promocionarem el turisme agrari (enològic, granges-escola...) i les activitats relacionades amb els recursos
cinegètics.
Promourem incentius per a la creació d’agrobotiges.
Crearem una Xarxa d’Hotels Naturals (similar al model de paradors naturals) i   incentivarem la creació
d’oficines de turisme especialitzades en els municipis amb major potencial turístic.
Facilitarem la construcció de parcs eòlics i fotovoltaics a Catalunya, en línia amb la normativa aprovada el
2009.
Promourem una política ambiciosa d’aprofitament energètic principalment a través de la biomassa,
obtinguda també de les aclarides selectives, per reduir el risc d’incendi i potenciarem la gestió forestal.
Promourem la transformació i la valorització dels purins i d’altres subproductes agrícoles.
Optimitzarem els recursos derivats de la silvicultura i de les explotacions forestals, tant des del punt de
vista de la gestió com del de la diversitat econòmica.
Elaborarem el Pla General de Política Forestal 2011-2017.
Donarem suport a iniciatives que ajudin els joves a començar activitats econòmiques.
Crearem un sistema de beques destinades a estances d’estudi o treball en activitats relacionades amb el
món rural fora del nostre país (tipus Erasmus o Sèneca).
Incentivarem les mesures de diversificació econòmica i de promoció de les explotacions incloses en zones
d’especial protecció, tot destacant-ne el valor dels elements patrimonials i ambientals.
Impulsarem una línia de suport específica a empreses rurals amb una partida específica reservada.
Impulsarem la ramaderia, l’agricultura i l’agroindústria ecològica.
Impulsarem la recuperació i la valorització en el mercat de les varietats locals i tradicionals com a elements
de diferenciació i de singularitat.
Impulsarem la indústria agroalimentària de qualitat, lligada al territori i a les D.O.
Potenciarem l’agricultura ecològica i el comerç de proximitat en els espais agraris.

5.4.3. GESTIONAR ELS ESPAIS NATURALS DES DEL TERRITORI
Buscarem els mecanismes legislatius adequats per tal d’afavorir la protecció i l’adequada gestió dels espais
agraris.  
Crearem una marca de prestigi per als territoris amb espais protegits, amb una marca paraigües dels
productes alimentaris catalans, i amb especial valorització dels produïts en els espais naturals.
Fomentarem la figura de la custòdia del territori.
Fomentarem els programes de Restauració d’Àrees Periurbanes en col·laboració amb els municipis com a
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instrument de reducció de la pressió humana sobre els espais naturals.
Promourem mesures reglamentàries per tal que les famílies amb conreus propis d’extensió inferior a la
Unitat Mínima de Conreu puguin cuidar la seva terra com una activitat familiar de lleure per a la preservació
del paisatge rural.
Crearem la figura dels MEP (Municipis dins d’Espais Protegits), amb ajuts per a millores urbanístiques, i per
l’adaptació d’infraestructures a l’entorn.
Dotarem els òrgans de gestió dels Parcs Naturals de capacitat financera per generar activitat econòmica
en el seu interior.
Fomentarem el productes amb denominació Parc Natural.
Culminarem l’aprovació de tots els catàlegs del paisatge de Catalunya.
Fomentarem la incorporació de criteris paisatgístics en el planejament territorial i urbanístic i facilitarem
els seus tràmits administratius.
Impulsarem proves pilot amb la ramaderia extensiva, especialment la de pasturatge del sotabosc amb
efectes mediambientals i prevenció incendis.
Modernitzarem els regadius i adaptarem el consum d’aigua a la realitat de cada territori.
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