Pla de Govern 2011-2014
3 de maig de 2011

(Revisió de 14 de setembre de 2011)

PLA DE GOVERN 2011-2014
Els reptes de futur de Catalunya
Les eleccions del passat 28 de novembre van encetar un nou moment polític, de canvi
respecte els set anys de govern tripartit.
La nova etapa que comença aquest govern està caracteritzada per l’existència de 3
crisis simultànies:
-

la crisi econòmica i les seves conseqüències socials

-

la crisi de relacions entre Catalunya i Espanya

-

la crisi de confiança en les institucions

És en aquest marc incert que aquest govern de Catalunya haurà de donar resposta a
un seguit de reptes de país que condicionaran la seva evolució futura en el mig termini.
Aquests reptes són:
1. Creació d’ocupació
2. Millora de l’educació i la formació al llarg de la vida
3. La sostenibilitat de l’Estat del Benestar
4. L’abastament d’energia i aigua
5. La seguretat de les persones i béns
6. Les relacions entre Catalunya i Espanya
7. La immigració i la seva integració
8. La cultura, la identitat i la internacionalització en un entorn de globalització
9. La transparència en la vida pública i lluita contra la corrupció
10. La millora de la situació financera de l’administració. Reducció del dèficit.
Per donar resposta als reptes de país, als quals Catalunya ha de fer front, el Govern
vol transformar el missatge de canvi, que va decidir la majoria de catalans i catalanes,
en prioritats i accions operatives que han de configurar la seva acció política al llarg de
la present legislatura.
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Així doncs, el Pla de Govern s’articula a l’entorn de 8 grans eixos.
1. Economia i sectors productius
2. Ensenyament
3. Salut
4. Polítiques socials i Família
5. Seguretat
6. Política territorial i sostenibilitat ambiental
7. Administració
8. Nació, llengua i cultura
Aquests 8 grans eixos agrupen diferents àmbits als quals se’ls encomana un seguit
d’objectius, que –sense pretensió d’exhaustivitat- s’il·lustren fins al nivell d’actuació per
aclarir aquelles formulacions que poden tenir un caire més genèric.
Els departaments –mitjançant l’aplicació PdG- proposaran actuacions concretes per
donar compliment a aquests objectius.
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ESTADÍSTICA DEL PLA DE GOVERN
8 Eixos
65 Àmbits
475 Objectius
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Eix 1. Economia i sectors productius
ÀMBITS:
1. Ocupació
2. Fiscalitat
3. Finançament de l’activitat productiva
4. Austeritat en l’administració pública. Reducció del dèficit
5. Innovació
6. Internacionalització
7. Esperit emprenedor
8. Estructura del teixit productiu: agricultura, ramaderia i pesca, sector forestal,
indústria, serveis, comerç, turisme, i cultura

9. Desenvolupament empresarial
10. Recerca i desenvolupament
11. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
12. Consum i qualitat dels productes i serveis de mercat

Eix 2. Ensenyament
ÀMBITS:
1. Dret a l’educació en un marc de llibertat
2. Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar
3. Fer de cada centre un centre de qualitat
4. Formació professional i educació al llarg de la vida
5. Administració educativa
6. Universitat
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Eix 3. Salut
ÀMBITS:
1. Sostenibilitat i progrés del sistema sanitari català
2. Millora de l’eficiència i l’agilitat de l’Administració Sanitària
3. Model d’atenció assistencial adaptat a les noves necessitats sanitàries de la
població

4. Millora de la gestió, els resultats i l’excel·lència de la sanitat pública.
5. Model de salut pública que reforci la protecció i la promoció de la salut, la
prevenció de la malaltia i la seguretat alimentària.

6. El paper del professional sanitari en la governança i la gestió del sistema.
7. Implicació i coresponsabilització de la ciutadania en la seva salut.
8. Reconeixement de la complementarietat del sistema de sanitat privada.
9. Recerca i innovació
10. Marca “Q” Salut Catalunya, pública i privada, com a referent d’excel·lència

Eix 4. Polítiques socials i família
ÀMBITS:
1. Promoció de la família i de la natalitat
2. Promoció de l’autonomia personal
3. Discapacitat
4. Inclusió social i lluita contra la pobresa
5. Gent gran
6. Infància i adolescència
7. Tercer sector i voluntariat
8. Immigració
9. Joventut
10. Polítiques de dones
11. Desplegament de la llei de serveis socials
12. Esports
13. Afers religiosos
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Eix 5. Seguretat
ÀMBITS:
1. Seguretat de les persones
2. Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
3. Model integral de les emergències
4. Seguretat viària
5. Millora de les infraestructures de suport a la seguretat i les emergències
6. Execució penal

Eix 6. Política territorial i sostenibilitat ambiental
ÀMBITS:
1. Eficiència i equitat territorial
2. Infraestructures sostenibles per a la cohesió i la competitivitat
3. Transport públic
4. Sostenibilitat ambiental i valorització dels espais naturals i la biodiversitat
5. Polítiques d’aigua i de residus. Estalvi, eficiència i aprofitament dels recursos
6. Energia i canvi climàtic
7. Polítiques d’habitatge, construcció ecoeficient i millora urbana

Eix 7. Administració
ÀMBITS:
1. Reforma de l’administració de la Generalitat
2. Funció pública
3. Organització territorial i administració local
4. Administració de Justícia
5. Dret i societat
6. Transparència de l’administració i de l’acció de govern
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Eix 8. Nació, llengua i cultura
ÀMBITS:
1. Un model de finançament propi per Catalunya
2. Defensa i millora de l’autogovern
3. Política lingüística
4. Cultura
5. Afers exteriors
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Eix 1. Economia i sectors productius
Objectiu de país: reduir l’atur a la meitat

12 ÀMBITS

122 OBJECTIUS

ÀMBITS
1. Ocupació
2. Fiscalitat
3. Finançament de l’activitat productiva
4. Austeritat en l’administració pública. Reducció del dèficit
5. Innovació
6. Internacionalització
7. Esperit emprenedor
8. Estructura del teixit productiu: agricultura, ramaderia i pesca, sector forestal,
indústria, serveis, comerç, turisme, i cultura
9. Desenvolupament empresarial
10. Recerca i desenvolupament
11. Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC)
12. Consum i qualitat dels productes i serveis de mercat

1.1. Ocupació
Impulsar la creació d’ocupació, millorar l’estabilitat i qualitat en el treball i
consolidar un marc català de relacions laborals.
•

Impulsar un Pla de Reactivació Econòmica debatut i, si s’escau, consensuat,
amb els agents econòmics i socials.

•

Impulsar un nou marc català de relacions laborals orientat a les persones i a la
productivitat.
o

•

Impulsar l’ocupabilitat de les persones al llarg de la vida com a garantia de
l’ocupació i de la competitivitat de les empreses.
o
o
o

•

Determinar les relacions laborals i les condicions de treball, els permisos de
treball per als treballadors estrangers, totes les polítiques actives d’ocupació, la
gestió de les polítiques passives, la inspecció de treball, el desenvolupament
de polítiques adreçades a la prevenció de riscos laborals i la negociació
col·lectiva.

Intensificar les polítiques d’orientació i disseny d’itineraris professionals
individualitzats.
Millorar l’oferta de formació professional per a l’ocupació per afavorir
l’ocupabilitat de les persones i la seva millora professional.
Millorar les capacitats dels professionals en competències TIC per incrementar
la seva ocupabilitat i projecció professional, amb especial atenció als ciutadans
amb risc d’exclusió.

Reorientar el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) a la prestació de serveis
de qualitat a ciutadans i empreses, que contribueixin a la cohesió social i al
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desenvolupament econòmic, utilitzant mecanismes de col·laboració públics i
privats, i amb un model que garanteixi la vertebració de les polítiques actives
en el territori.
•

En els programes públics, primar les empreses que no redueixin plantilles i les
empreses, de qualsevol dimensió, que contractin nou personal.

•

Impulsar el desenvolupament de la igualtat d’oportunitats en el treball, i de
polítiques d’ocupació i plans de xoc que donin resposta a les necessitats
socials i econòmiques d’aquells col·lectius amb especials dificultats.

•

Promoure un pacte social per millorar la productivitat de les persones
treballadores.

•

Endegar un pacte social per disminuir l’absentisme com un element clau en la
productivitat del país.

•

Impulsar la reducció de la sinistralitat laboral i la millora de les condicions
laborals.
o

Elaborar un nou Pla de Prevenció de Riscos Laborals.

•

Potenciar l’actuació de la Inspecció de Treball, en especial en la lluita contra
l’economia submergida i la contractació irregular dels treballadors.

•

Fomentar la creació i el desenvolupament d’empreses cooperatives i societats
laborals.

•

Impulsar un Pla de foment per als autònoms i emprenedors.
o

•

Establir mesures de suport a l’inici de l’activitat per garantir uns ingressos
mínims; ajornament d’impostos i cotitzacions els primers anys d’activitat i
davant de dificultats; mesures de finançament en les diferents etapes del
negoci, i incentius a la contractació de treballadors.

Impulsar un Pla de desenvolupament i consolidació de les empreses de mercat
protegit (centres especials de treball i empreses d’inserció).

1.2. Fiscalitat
Una política fiscal que incentivi el creixement econòmic i l’activitat
productiva.
•

Propiciar mesures per a la moderació fiscal.

•

Suprimir l’impost de successions.

•

Influir davant del govern espanyol per a la moderació fiscal i la reducció
selectiva d’impostos per a les famílies i per a les empreses, especialment per a
les micro, les petites i les mitjanes empreses.
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•

Desplegar l’Agència Tributària de Catalunya d’acord amb l’Estatut de
Catalunya.

•

Impulsar la creació del Consorci entre l’ATC (Agència Tributària de Catalunya) i
l’AEAT (Agencia Tributaria).

• Adequar la política tributària a la conjuntura econòmica.
o

•

Incrementar l’eficàcia en l’aplicació dels tributs i la lluita contra el frau fiscal.

Simplificar la gestió tributària per al ciutadà i per a l’àrea productiva.
o
o
o
o

Promoure l’alta qualificació del personal de l’ATC (formació tècnica i
professional).
Impulsar la cooperació amb la resta d’administracions i operadors tributaris
(col·laboració social).
Millorar l’eficiència en l’actuació administrativa per reduir els costos de
tramitació.
Orientar l’actuació administrativa al servei dels ciutadans i a la transparència: la
informació i assistència al contribuent.

1.3. Finançament de l’activitat productiva
Potenciació de la col·laboració amb les entitats financeres per garantir la
liquiditat d’empreses i famílies.

•

Treballar per normalitzar l’oferta dels recursos i serveis financers per a l’activitat
productiva.
o
o
o
o

o

Potenciar instruments de finançament públic de la Generalitat de Catalunya.
Potenciar el capital risc, el mercat alternatiu borsari i el mercat borsari de la
Borsa de Barcelona, com a fórmules de finançament de l’activitat empresarial.
Incrementar els productes de crèdit i augmentar l’oferta creditícia per assolir un
sistema financer més competitiu i enfortir el teixit empresarial.
Afrontar el segment del mercat llavor.
Constitució del nou fons “Inversió en empreses tecnològiques, FCR (Fundació
Catalana per a la Recerca)” amb ACC1Ó.
Coinversió amb business angels (desenvolupament d’aquestes xarxes) a través
de la línia d’actuació impulsada per IFEM (Instruments financers per a
empreses innovadores).

•

Impulsar el sistema d’avals públics per a petites i mitjanes empreses i
microempreses.

•

Complir de manera progressiva la llei de morositat escurçant els terminis de
pagament segons les disponibilitats de liquiditat de la Tresoreria i en funció del
desenvolupament econòmic i l’obertura dels mercats financers.

•

Aportar el capital risc, juntament amb les empreses,
emprenedors i innovadors.

•

Supervisar i inspeccionar el sistema català de caixes d’estalvis, així com les
altres entitats de crèdit de competència de la Generalitat, i impulsar aquelles
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iniciatives que contribueixin a vertebrar un sector financer propi dinàmic,
eficient i solvent.
•

Vetllar per la liquiditat i la solvència de les petites mútues, asseguradores i
entitats de crèdit, promovent si cal possibles reestructuracions del sector.

•

Desenvolupar les tasques de supervisió en matèria de mercat de valors,
d’acord amb les competències en aquesta matèria previstes a l’Estatut de
Catalunya (art. 145).

1.4. Austeritat en l’administració pública. Reducció del dèficit
L’administració catalana ha de contribuir a la sortida de la crisi practicant
l’austeritat, la qual cosa vol dir reduir el dèficit i l’endeutament.

•

Encarregar una auditoria sobre la situació de les finances de la Generalitat per
tal de conèixer amb certesa la situació econòmica.

•

Elaborar els pressupostos de la Generalitat en funció de les necessitats reals
del país, i millorar l’eficiència, l’eficàcia i la transparència en l’assignació i en la
gestió dels recursos públics per tal de reduir el dèficit del sector públic de la
Generalitat de Catalunya.
o

Vetllar pel compliment dels objectius dels pressupostos aprovats pel Parlament
i en especial de l’objectiu d’estabilitat pressupostària.

•

Reduir un 20-25% els departaments, càrrecs públics i personal de confiança.

•

Pla de reducció i concentració d’empreses, organismes i consorcis públics amb
l’objectiu de reduir-ne un mínim del 20-25%.

•

No cobrir les vacants de personal que es produeixin a l’administració pública,
excepte en els serveis bàsics.

•

Impulsar una política financera de la Generalitat que, en funció de l’obertura
dels mercats financers, serveixi per al desenvolupament econòmic.
o
o
o

Assegurar la liquiditat necessària per al bon funcionament de la Generalitat.
Abaixar el cost del deute.
Millorar els terminis i qualitat del pagament a proveïdors.

•

Aprovar un Pla de comunicació als mercats de capitals internacionals, per tal
de facilitar als inversors l’adquisició del deute de la Generalitat i el consegüent
finançament del dèficit.

•

Realització d'immobles per a usos administratius desocupats i no necessaris
per al funcionament dels serveis.

•

Obtenció de finançament provinent d’actius immobiliaris.

•

Posar en el mercat participacions en empreses o prestació de serveis públics.
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•

Millorar l'eficàcia en costos de contractació i de gestió de serveis transversals
per contribuir a la reducció de la despesa i del dèficit.

•

Fer el seguiment i l’avaluació de les polítiques públiques d’estabilitat conduents
a l’equilibri financer de la Generalitat de Catalunya en els terminis més breus
possibles.
o

o
o

•

Millorar els mecanismes de coordinació i seguiment dels plans econòmics i
financers del conjunt de la Generalitat de Catalunya per tal d’assolir la
transformació estructural dels sectors estratègics.
Racionalitzar l’estructura del sector públic de la Generalitat de Catalunya i els
recursos que s’hi destinen.
Adaptar i millorar la informació estadística per tal d’orientar-la a l’avaluació de
les polítiques públiques.

Dur a terme de manera sistemàtica anàlisis cost-benefici de tots els projectes
d’inversió, a fi i efecte de prioritzar, dintre de les perspectives financeres,
aquells que tinguin un major retorn econòmic i social.

1.5. Innovació
Fer de la innovació la força motriu del creixement econòmic
•

Potenciar la xarxa de centres tecnològics com a instrument al servei de
l’activitat del nostre teixit productiu i promoure’n l’especialització, la
complementarietat i la internacionalització.
o
o

•

Facilitar la diferenciació competitiva de les empreses catalanes.
o

o

•

Alinear universitat-empresa.
Impulsar els diferents mecanismes de valorització tecnològica: spin-off,
comercialització de llicències.

Desenvolupar instruments de sensibilització, coneixement i networking per a la
millora de la competitivitat empresarial.
Oferir eines de transformació i millora del model de negoci empresarial.

Fomentar la cultura innovadora.
o
o
o

Impulsar la innovació activa i sistemàtica de les empreses.
Impulsar les Anelles Sectorials.
Impulsar plans d'acció a polígons industrials per connectar-los amb fibra òptica i
promoure projectes d'innovació en xarxa.

•

Potenciar l’ús de les TIC per modernitzar i fer evolucionar els sectors productius
existents i afavorir el desenvolupament dels sectors emergents de l’economia
digital.

•

Millorar la capacitat innovadora: incrementar el nombre d’empreses
innovadores, la inversió empresarial en R+D+I de les empreses catalanes i la
seva participació en projectes i consorcis estatals i europeus.
o
o
o

•

Impulsar la innovació d'alt impacte i els projectes d'R+D amb capacitat
d'arrossegament empresarial.
Facilitar l'accés de les empreses catalanes als recursos per R+D+I estatals i
europeus.
Coordinar els esforços en R+D+I a l'àmbit de les TIC.

Incrementar la creació i el creixement d’empreses de base tecnològica.
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o
o

•

Impulsar projectes tractors i sofisticats en tecnologia per tal d’apujar el nivell de
les empreses amb la col·laboració entre empreses catalanes i multinacionals.
Accelerar el creixement de les EBTs (Empreses de Base Tecnològica).

Incrementar la transferència tecnològica i racionalitzar el mapa tecnològic de
Catalunya.
o

Desenvolupar la Xarxa Tecnològica de Catalunya (TECNIO).

o Promocionar la relació entre empreses i centres tecnològics.
•

Potenciar la innovació vinculada als serveis.
o

Impulsar accions per afavorir la innovació en el comerç i els serveis.

1.6. Internacionalització
Fomentar la internacionalització del teixit productiu per tal que participi en
l’espai natural de la competència global, incrementant el volum de les
exportacions, la presència a nous mercats i la inversió directa.

•

Millorar el posicionament global de Catalunya: incrementar el nombre
d’empreses presents en mercats internacionals, en especial els d’alt potencial
de creixement i la quota de participació d’aquests mercats en el sector exterior
de Catalunya.
o
o

•

Incrementar el nombre d'empreses globals
internacionalitzada la seva cadena de valor.
o
o

•

que

tenen

Incrementar el nombre de multinacionals catalanes.
Donar suport a programes d’internacionalització col·lectiva.
Incrementar les exportacions tecnològiques.

Millorar l'atractivitat internacional de Catalunya per tal de captar actius
internacionals i convertir Barcelona i Catalunya en un centre de negocis i de
fires internacionals de primera magnitud, contribuint a la diferenciació
competitiva.
o
o

•

catalanes

Incrementar el valor de les exportacions catalanes.
o

•

Prioritzar les actuacions en mercats emergents.
Elaborar un pla sectorial d’internacionalització del sector TIC.

Desenvolupar el Pla d'evolució de la xarxa de Centres de Promoció de Negocis
fins al 2014.
Desenvolupar un programa d'atracció activa de projectes empresarials a través
d'Invest in Catalonia.

Potenciar la internacionalització vinculada als serveis.
o
o

Donar suport a la internacionalització de les empreses de serveis.
Impulsar una plataforma que posicioni Barcelona i Catalunya al màxim nivell de
la moda internacional.
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1.7. Esperit emprenedor
L’empresa, entesa com el conjunt de treballadors i empresaris, és la base
del teixit productiu. Per enfortir-la i fer-la créixer cal fomentar l’aparició de
noves empreses, fomentant l’esperit emprenedor i facilitant la seva activitat.

•

Facilitar l’inici i la pràctica de l’activitat emprenedora.
o
o
o
o

•

Incrementar els recursos
assessorament, etc.
o

•

o
o
o

dels

emprenedors:

formació,

Incrementar l’oferta de formació professional i universitària en matèria de
comerç i serveis, adequada a les necessitats del mercat de treball.

Donar suport a les empreses que iniciïn processos de reorientació estratègics.
Incrementar els recursos financers a l'emprenedoria.

Implantar en els mitjans de comunicació mecanismes que expliquin les bondats
de les empreses per a la societat.
Impulsar polítiques de responsabilitat social a les empreses.
Definir un programa d’actuació dirigit a l’increment del prestigi de les
professions vinculades al comerç i els serveis.
Crear el portal del Comerç de Catalunya i dels serveis.

Potenciar els valors del treball, l’esforç i el risc en tots els processos formatius.
o

•

disposició

Incrementar la visualització i la valoració social de l’empresa.
o

•

a

Incentivar l’activitat emprenedora de les empreses i el seu procés de
creixement.
o
o

•

Cercar capital intel·ligent per donar suport als emprenedors i idees
innovadores.
Facilitar anàlisis de viabilitat.
Impulsar oportunitats d'emprenedoria corporativa.
Gestionar de manera unificada tots els tràmits necessaris per iniciar una
activitat.

Potenciar l’aprenentatge dels oficis vinculats a una activitat comercial i de
serveis i la contractació laboral indefinida per la mateixa empresa un cop
finalitzat el període de pràctiques.

Impulsar la creació i el desenvolupament d'empreses cooperatives, societats
laborals i treball autònom emprenedor.

1.8. Estructura del teixit productiu: agricultura, ramaderia i pesca, sector
forestal, indústria, serveis, comerç, turisme i cultura
Defensem la competitivitat del teixit productiu de Catalunya.
Indústria
•

Recuperar l’activitat al sector industrial.
o
o
o

Fomentar la inversió industrial, especialment en els sectors tractors.
Promoure la captació d’inversions empresarials d’alt valor.
Potenciar el desenvolupament de processos més eficients i/o de productes de
més valor per millorar la competitivitat dels sectors afectats per la caiguda de la
demanda.
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Comerç
•

Elaborar i aprovar la Llei General del Comerç i dels Serveis de Catalunya.

•

Incrementar l'activitat comercial i firal consolidant el comerç de proximitat i dels
eixos comercials urbans i millorar els canals de comercialització de les
empreses artesanes.
o
o
o
o
o
o

Posar en marxa un protocol de suport als comerços en situació de reconversió
o afectats per obres de llarga durada.
Implementar les àrees de promoció econòmica urbana.
Posar en marxa el banc de recursos del comerç i dels serveis.
Potenciar l’activitat firal arreu de Catalunya.
Ampliar el camp d’actuació del 080 Barcelona Fashion col·laborant amb altres
institucions i empreses consolidades.
Ampliar la xarxa de comercialització d’Artesania de Catalunya amb noves
botigues i comerços en diferents emplaçaments.

Turisme
•

Posar en valor els recursos turístics del país, millorar els establiments i serveis
turístics, i augmentar la desestacionalització del mercat turístic.

•

Potenciar la marca “Catalunya” com a destinació turística.

•

Crear la línia Turisme Futur, instrumentant una línia de finançament i d’avals
adreçada a les PIMES del sector turístic amb la finalitat de resoldre les seves
necessitats de finançament.

•

Impulsar el Pla Estratègic del Turisme a Catalunya 2011-2015.

Món agrari i rural
•

Millorar la competitivitat i la rendibilitat de les explotacions agràries per tal
d’aconseguir un nivell de renda agrària que garanteixi el futur del sector i de les
persones.

•

Fomentar la producció agrícola i ramadera per assolir la màxima competitivitat
dels sectors productius d’acord amb les normes comunitàries en l’àmbit de la
protecció del medi ambient, la salut pública i la traçabilitat dels aliments.

•

Fomentar la diversificació de l’economia rural i la millora de la qualitat de vida
per tal d’assolir una dinamització econòmica de les zones rurals a través de la
creació i consolidació de llocs de treball.

•

Implantar el Programa per al Desenvolupament Sostenible del Medi Rural 2011
– 2015.

•

Millorar l’estructura productiva de les explotacions agràries mitjançant la
concentració parcel·lària, per tal d’augmentar l’eficiència en l’ús dels factors de
producció i poder incrementar la rendibilitat i millorar la competitivitat de les
empreses agràries.

•

Promoure el coneixement, el consum i l’exportació de productes agraris
catalans.
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•

Portar a terme el Pla marc del cooperativisme agrari de Catalunya, de manera
conjunta amb el sector, i en consonància amb els nous plantejaments per
impulsar la indústria agroalimentària com a generadora d’activitat econòmica,
creadora d’ocupació, innovadora i netament exportadora.

•

Potenciar la representació i la participació de l’administració agrària catalana
davant les institucions i òrgans de la Unió Europea en la definició de les
polítiques de la UE que afectin els interessos del sector agrari.

•

Incidir en el procés de reforma de la PAC (Política Agrària Comuna) a partir de
2013 i definir l’estratègia i aprovar el Programa de Desenvolupament Rural per
Catalunya en el marc de la PAC per al proper període de programació.

•

Impulsar el finançament d’inversions en béns productius de persones titulars
d’explotacions del sector agrari, ramader, pesquer, forestal i agroalimentari per
millorar el medi rural català.

•

Millorar els programes de control de la sanitat animal a través de sistemes
eficients de seguiment.

•

Establir mesures d’acompanyament per a la implantació de les polítiques
ambientals en l’agroindústria.

•

Introduir un règim simplificat per a legalització ambiental d’instal·lacions de
petita dimensió o situades en municipis rurals.

•

Aprovar el Pla general de política forestal 2011-2016.

•

Potenciar la indústria de transformació de fusta i biomassa i fomentar nous
consums com a font energètica.

Pesca
•

Defensar els interessos del sector pesquer català reclamant els mitjans i els
recursos necessaris per endegar totes aquelles directrius o normes que ens
regulin i reforçar les estructures sectorials.

•

Crear el Consell Assessor de la Pesca en Aigües Continentals, com a punt de
trobada entre el sector i l’administració.

•

Dinamitzar el Consell Assessor de la Pesca Marítima i Aqüicultura Marina.

•

Dur a terme polítiques de suport a la comercialització dels productes pesquers.

Economia Verda
•

Considerar l’elevat potencial de nous sectors emergents com els relacionats
amb la mobilitat sostenible, els serveis energètics i ambientals, la construcció
sostenible, la gestió dels residus i de l’aigua, la política d’eco-disseny de
productes, l’agricultura ecològica, l’ecoturisme, la conservació d’espais naturals
i del paisatge, la gestió forestal...
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•

Promoure, pel que fa a la innovació en petites i mitjanes empreses,
l’ecoinnovació en productes, serveis, tecnologies i processos, que donin
resposta a necessitats tant de sectors tradicionals com emergents.

•

Potenciar acords de custòdia del territori que afavoreixin la gestió privada
d’espais naturals protegits, donant l’oportunitat als seus propietaris de treure’n
un rendiment econòmic.

Cultura
•

Tenir en compte la cultura com a sector que pot contribuir en la cerca del nou
model productiu que ens ha de permetre sortir de la crisi i la millora de la
competitivitat de l’economia catalana i generar llocs de treball.

•

Promoure la creativitat, la producció i el patrimoni cultural en totes les seves
manifestacions, juntament amb les corresponents estratègies de difusió, per tal
que la cultura de Catalunya ocupi un lloc destacat en la societat i en els
mercats, tant a nivell català, com espanyol, europeu i internacional.

•

Fomentar el consum cultural de qualitat i una àmplia participació ciutadana en
cultura, per millorar el benestar col·lectiu de les generacions presents i futures i
alhora, eixamplar mercat i públic per donar sortida a l’alta capacitat de generar
talent i producció cultural del país en un escenari global.

•

Donar suport a la innovació en les activitats, els projectes i les organitzacions
culturals, per tal de cercar noves fórmules que contribueixin implementar-les de
forma reeixida.

•

Potenciar la dimensió econòmica i turística de la nostra cultura i treure'n el
màxim rendiment.

1.9. Desenvolupament empresarial
L’empresa, entesa com el conjunt de treballadors i empresaris, crea riquesa i
llocs de treball i ha de tenir un reconeixement i un entorn que afavoreixi la
competitivitat i l’increment de la productivitat, com a factors determinants de
la creació de riquesa.

•

Garantir que la col·laboració entre administracions i empreses s’orienti a
resultats a partir d’estàndards d’eficiència i productivitat.
o
o

•

Ser un referent per a les empreses, pel que fa a les relacions amb les
administracions, i aconseguir bons nivells de satisfacció.
Aconseguir l’estandardització de les diferents tipologies de tràmits i
procediments relacionats amb l’activitat empresarial, de l’àmbit de la
Generalitat de Catalunya.

Fomentar la cooperació público-privada i millorar la multicanalitat en la relació
entre les empreses i la Generalitat de Catalunya.
o
o

Intensificar el coneixement de la realitat industrial per poder detectar noves
oportunitats en cada sector.
Impulsar la compra pública tractora d’innovació.
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o
o
o

o

Implementar una política de participacions accionarials públiques en projectes
de capitalització estratègica.
Establir un servei d'atenció multicanal arreu del territori per a la construcció
d'itineraris de millora competitiva.
Posar a disposició de les empreses un portal específic que aglutini totes les
possibles relacions entre la Generalitat i les empreses i que els permeti
visualitzar ràpidament les oportunitats, informacions rellevants, obligacions,
tramitació, i l’accés a un conjunt de serveis ampli sigui quina sigui
l’administració responsable.
Incrementar la col·laboració de l'Agència Catalana del Consum amb les
organitzacions i associacions del món empresarial.

• Fomentar la cooperació empresarial: creixement, aliances, associacions.
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Fomentar la cooperació financera entre el sector públic, privat i entitats
financeres.
o

•

Impulsar la cooperació empresarial i les aliances estratègiques.
Promoure mesures de suport al creixement i el dimensionament.
Donar suport a les iniciatives de cooperació empresarial sorgides en l’àmbit
dels clústers.
Impulsar mesures de reforçament de la posició competitiva dels clústers.
Afavorir les sinergies entre empreses per evitar l’atomització dels recursos i
poder focalitzar-los òptimament.
Impulsar Clústers Tecnològics.
Consolidar el Clúster d’Eficiència energètica mitjançant el suport a projectes
tractors per desenvolupar nous negocis en l’àmbit de l’eficiència energètica.
Potenciar la funció dels gremis i les associacions de comerciants en els àmbits
de la dinamització, la informació, la formació i la prestació de serveis als
associats.

Facilitar l’accés als instruments financers per als projectes d’emprenedoria i
creixement empresarial.

Fomentar la cooperació entre Administracions/Estaments (patronals, sindicats,
cambres, organitzacions de consumidors...).
o
o
o

Definir el nou model conceptual de les cambres de comerç, indústria i
navegació de Catalunya.
Incrementar la col·laboració amb les organitzacions de persones consumidores
de Catalunya.
Donar suport i assistència tècnica als gremis i associacions territorials del
comerç i dels serveis.

•

Aconseguir que Catalunya sigui un laboratori global de tecnologia.

•

Millorar la interrelació entre el sector TIC i l’empresa per incrementar-ne la
productivitat i la competitivitat mitjançant la tecnologia.

1.10. Recerca i desenvolupament
La recerca i la innovació, elements necessaris per al futur de l’economia
catalana.
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•

Desenvolupar polítiques de cooperació entre els agents de R+D+I i amb
l’exterior, per avançar cap a un model cooperatiu i de consolidació i millora del
sistema català de R+D+I.

•

Desenvolupar el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació i revisar el Pla
de Recerca i Innovació 2010-2013 per adaptar-lo a la situació actual.

•

Impulsar la Llei de la Ciència per dotar d’un marc jurídic estable el
desenvolupament d’un model propi de R+D+I.

•

Dotar el sistema de R+D+I d’una governança eficaç i desenvolupar instruments
de suport àgils, flexibles i útils.

•

Incrementar el suport als agents del sistema per facilitar la participació en els
programes estatals i europeus i fomentar la col·laboració científica i tecnològica
internacional.

•

Crear un Programa de valorització i transferència del coneixement, que permeti
la identificació, protecció, desenvolupament i transferència dels resultats de la
investigació generada per les entitats públiques i privades al teixit productiu.

•

Establir programes que facilitin la incorporació de professionals provinents
d’empreses a tasques de docència i recerca, i estades d’investigadors d’entitats
públiques en empreses.

•

Crear un fons català d’R+D amb capital públic i privat per facilitar l’accés al
capital a empreses que vulguin fer innovació i recerca sense necessitat d’avals.

•

Desenvolupar les xarxes de business angels (àngels inversors) i vies de
finançament per a capital inicial de projectes emprenedors i innovadors.

•

Protegir i incentivar fiscalment el fenomen de les empreses llavor o empreses
emergents (startup), com a fórmula de transferència del coneixement de la
recerca precompetitiva a la recerca aplicada.

•

Impulsar l’IRTA com a referent de la recerca en l’agroindústria.

•

Millorar la participació de les entitats públiques i privades del sistema de
recerca de Catalunya en els programes europeus que financen la R+D+I.

1.11 Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)
El desenvolupament de la Societat Digital a Catalunya és transversal dins
del Govern, en tots els seus àmbits, i fora en la relació amb ciutadans,
empreses i administracions. En aquest sentit el Govern establirà un model
de governança transversal i coherent per a les TIC de la Generalitat que
impactarà sobre diferents àmbits d’actuació del Pla de Govern essent les TIC
un dels grans motors de canvi, acompanyant la tant necessària
reestructuració de l’administració i millora dels serveis públics com la
reactivació econòmica productiva i la generació d’ocupació.
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•

Consolidar els fonaments per al desenvolupament de la Societat Digital a
Catalunya, considerant tant les e-Infraestructures com l’entorn que les ha de
posar en valor.
o
o

o

o

o

o

•

Situar les e-infraestructures al nivell de la resta d’infraestructures estratègiques.
Afavorir la presència de serveis bàsics de comunicacions electròniques al
territori (Televisió Digital Terrestre, Banda Ampla, Telefonia Mòbil) i situar el
servei universal de telecomunicacions al nivell dels països europeus
capdavanters.
Impulsar els desplegaments de xarxes de nova generació, tant fixes com
mòbils, afavorint la inversió privada.

Potenciar la interconnexió de les xarxes de comunicacions electròniques del
país amb les grans xarxes internacionals a la vegada que es posen les
condicions necessàries per afavorir la inversió privada per al desenvolupament
d’infraestructures que permetin desplegar territorialment el Cloud Computing i
les Smart Cities.
Fomentar una política de qualitat dels serveis de telecomunicacions i del
desenvolupament de programari i garantir una Societat Digital segura per als
ciutadans, les empreses i la pròpia administració a Catalunya.
Fomentar les tecnologies mòbils com a font de competitivitat, benestar i
seguretat per a la societat catalana i promoure la responsabilitat social
tecnològica potenciant les tecnologies verdes per aconseguir una societat més
eficient i més sostenible i generar desenvolupament econòmic intel·ligent.

Convertir Catalunya en un Pol d’Innovació de la Societat Digital, generador de
creixement econòmic, competitivitat empresarial, ocupació de qualitat i
transformador de l’Administració per aconseguir un major benestar social i una
millor qualitat de vida.

o

o
o

o

o

o

o
o
o
o

Coordinar les iniciatives i projectes de la Generalitat i de les xarxes d’agents
territorials de suport a l’empresa per aconseguir un model més eficaç de gestió
dels projectes i activitats de promoció industrial TIC. Posada en marxa del pol
d’innovació digital de Catalunya (idigital).
Aconseguir i desplegar la Barcelona Mobile World Capital.
Potenciar clústers tecnològics de referència internacional en àmbits estratègics
per al país i per sectors: ensenyament, salut i benestar, seguretat, mobilitat,
turisme, ciutats intel·ligents i continguts digitals.
Promoure
esdeveniments
sectorials
focalitzats
en
innovació,
internacionalització i inversió a Catalunya: Mobile World Congress, World
Economic Forum, BDigital Global Congress, IT World Edu, NoCoName,
Gamelab i Smart Cities.
Potenciar la projecció internacional del sector TIC, tant per a la
internacionalització d’empreses catalanes com per a la captació d’inversions
estrangeres aprofitant la xarxa d’oficines a l’exterior d’ACC1Ó.
Promoure la realització de projectes col·laboratius (Universitat, Empresa i
Administració), la transferència tecnològica i la compra pública innovadora per
augmentar la coordinació dels esforços d’R+D+I potenciant les TIC com
element tractor i estratègic del Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació.
Atraure inversió público-privada associada a projectes emblemàtics potenciant
la cerca de “capital intel·ligent” a nivell global.
Millorar la interrelació entre el sector TIC i l’empresa per incrementar la
productivitat i competitivitat de les empreses mitjançant les TIC.
Potenciar les anelles sectorials com instruments d’evolució dels models
productius i la innovació empresarial.
Impulsar plans d’acció a Polígons Industrials per connectar-los amb fibra òptica
i promoure projectes d'innovació en xarxa.
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•

Potenciar el rol de les TIC a l’Administració i la societat, centralitzant la
governança per generar eficiències, millorar els serveis públics i incrementar la
transparència i la igualtat d'oportunitats.

o
o

o

Governança de les TIC a l’Administració com a generador d'eficiència,
transformació i innovació.
Aprofitar les capacitats de les TIC per impulsar un servei públic més eficient,
més eficaç i més proper a la ciutadania (e-administració, e-educació, e-salut, eseguretat, e-justícia, etc).
Incrementar la transparència, la igualtat d’oportunitats i l’extensió de serveis a
les empreses, així com l’ús de la identitat digital i la signatura electrònica en les
relacions amb els ciutadans, les empreses i les altres administracions tot
simplificant les transaccions en línia de la Generalitat de Catalunya.

1.12. Consum i qualitat dels productes i serveis del mercat
Cal garantir l’harmonia en les relacions de consum i protegir la part més
dèbil d’aquesta relació. Els agents econòmics han d’accedir a la
competència en igualtat de condicions en el mercat.

•

Millorar la defensa dels drets de les persones consumidores amb el compromís
de defensar especialment els col·lectius més febles i dependents.
o
o
o

•

Aconseguir que les persones consumidores siguin cada vegada més
autosuficients en les seves relacions de consum i tinguin un coneixement ampli
dels seus drets i deures a través d’oferir una formació adaptada al mercat.
o
o
o
o
o
o
o

•

Millorar la garantia i la qualitat en els estàndards dels serveis bàsics.
Fomentar l'adhesió de les empreses en el sector públic, en aplicació de les
mesures previstes al Codi de Consum.
Fomentar l'adhesió d'empreses a l'arbitratge de consum.

Crear eines específiques al web www.consum.cat per a la difusió de les
obligacions de les empreses en matèria de consum.
Posar en marxa campanyes informatives per donar a conèixer els drets a les
persones consumidores.
Potenciar nous canals d'informació i comunicació dinàmics a través de la xarxa.
Dur a terme els tallers de l'Escola del Consum de Catalunya.
Impulsar la tramitació electrònica en la resolució de conflictes per tal d'agilitzar
la mediació i l'arbitratge.
Incrementar l'índex de resolució de les reclamacions que utilitzen la mediació.
Oferir cursos i seminaris de formació per a professionals de consum.

Aconseguir que els productes i serveis disponibles al mercat català tinguin
garantida la seguretat, de manera que no presentin riscos per a les persones
consumidores ni per als interessos econòmics.
o

o
o
o
o

Promoure codis de bones pràctiques per a les empreses i entitats que els
representen, tant les seves relacions entre elles com amb les persones
consumidores.
Dur a terme campanyes de control en els sectors més relacionats amb la crisi
econòmica.
Fer difusió del Codi de Consum entre les empreses.
Aprovar un Decret sobre el procediment de mediació.
Aprovar un Decret sobre la inspecció i procediment sancionador.

Pla de Govern 2011-2014. 3 de maig (Revisió de 14 de setembre de 2011)

Pàgina 22

o
o
o

•

Garantir la seguretat radiològica dels ciutadans.
o

o

•

o

Difondre, implementar i fer el seguiment del sistema d’informació i atenció al
públic en l’àmbit de la seguretat industrial.
Participar i organitzar actes i jornades de difusió de la seguretat industrial.

Millorar la qualitat vinculada als serveis.
o

•

Vetllar perquè les instal·lacions radioactives de Catalunya, en els àmbits de la
medicina, la indústria, l’ensenyament, la recerca i la comercialització tinguin les
màximes garanties de seguretat i protecció.
Controlar la situació radiològica ambiental, tant de l’entorn de les centrals
nuclears com de la resta del territori de Catalunya.

Promoure la cultura preventiva de la seguretat industrial per corregir l'increment
de les fonts de risc de la societat actual.
o

•

Aprovar un Decret sobre organització i funcionament del Registre de serveis
públics de consum.
Aprovar i un Decret sobre el Registre d'organitzacions de persones
consumidores de Catalunya.
Aprovar un reglament sobre la mida i contrast del text en la documentació
dirigida a les persones consumidores.

Incentivar la qualitat en els allotjaments i serveis turístics.

Fomentar una política de qualitat dels serveis de telecomunicacions i del
desenvolupament de programari i garantir una Societat Digital segura per als
ciutadans, les empreses i la pròpia Administració.
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Eix 2. Ensenyament

L’educació: aposta de país

6 ÀMBITS

15 OBJECTIUS

ÀMBITS
1. Dret a l’educació en un marc de llibertat
2. Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar
3. Fer de cada centre un centre de qualitat
4. Formació professional i educació al llarg de la vida
5. Administració educativa
6. Universitat
2.1

Dret a l’educació en un marc de llibertat
Farem realitat el model educatiu d’interès públic: coresponsabilitat, sí;
delegació, no.

•

Millorar la satisfacció de les famílies en l’elecció de l’escola dels seus fills i
filles.
o

o

•

Facilitar i promoure la implicació de la família en el seguiment de l’evolució
acadèmica i personal de l’alumne.
o
o
o

•

Elaborar criteris complementaris en el procés de preinscripció als
ensenyaments obligatoris i/o gratuïts, per tal de tenir en compte tots els
aspectes importants en la resolució de les situacions d’empat.
Crear un registre on les famílies puguin explicitar, abans que els seus fills i filles
compleixin tres anys d’edat, el centre en què els voldrien escolaritzar.

Promoure el compromís de les famílies amb el projecte educatiu dels centres.
Impulsar programes de formació adreçats a les famílies, per facilitar l’intercanvi
d’experiències i aportar estratègies útils en el procés educatiu dels fills i filles.
Potenciar eines de control de l’absentisme dels alumnes, per tal de fer-hi front
des de la família i des del propi centre.

Desenvolupar el Servei d’Educació de Catalunya amb la col·laboració de la
iniciativa social.
o

Elaborar un mapa dinàmic de l’oferta educativa pública i concertada, per zones.
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o
o

o

2.2

Millorar els concerts i, progressivament, estendre el finançament públic als
ensenyaments postobligatoris.
Establir les condicions que han de permetre declarar d’interès públic les llars
d’infants i les escoles de música privades que desenvolupen la seva activitat
amb una finalitat essencial de servei, d’acord amb la programació existent.
Promoure la col·laboració de tots els centres del Servei d’Educació de
Catalunya en l’atenció a l’alumnat amb necessitats especials o especifiques,
mitjançant una dotació económica suficient.

Ofensiva del país a favor de l’èxit escolar
L’objectiu de país: reduir a la meitat el fracàs escolar.

•

Establir la competència lectora com a eix vertebrador de l’aprenentatge
o
o

•

Identificar els problemes i les dificultats d’aprenentatge de l’alumne, i promoure
la seva atenció immediata.
o

o
o

o
o

•

Fomentar la detecció precoç dels desavantatges inicials dels alumnes que
afecten els processos d’aprenentatge i el desenvolupament personal, per tal de
donar-los resposta en el marc escolar i amb un cost reduït per a les famílies.
Actualitzar la formació i les funcions dels professionals dels serveis educatius i
millorar la coordinació amb els centres.
Capacitar el professorat d’aula, a través de formació específica inicial i, si cal,
permanent, per detectar i atendre precoçment els possibles trastorns o
necessitats educatives específiques.
Promoure l’organització d’activitats d’estiu i oferir una nova oportunitat a
l’alumne el setembre.
Dissenyar un programa específic per a escoles en entorns d’una dificultat
especial, tot creant equips específics de professorat i articulant la diversitat
curricular necessària.

Potenciar el talent al llarg de tot el sistema educatiu
o
o

2.3

Potenciar la lectura sistemàtica al llarg de tota l’escolaritat bàsica (E. Primària i
ESO) i establir un Pla Nacional de Lectura per a infants i joves.
Fer prioritàries a l’aula l’expressió oral, la lectura reflexiva, l’escriptura, la
comprensió dels enunciats matemàtics, l’ús de les llengües estrangeres, les
competències digitals i el tractament de la informació.

Incentivar l’excel·lència en la carrera docent.
Donar una resposta adaptada als alumnes amb altes capacitats intel·lectuals.

Fer de cada centre un centre de qualitat
Els centres amb alumnes amb més dificultats seran la nostra prioritat.
•

Prioritzar l’aprenentatge de les competències bàsiques.
o
o

o

Posar l’èmfasi en l’adquisició de les competències lingüístiques i matemàtiques,
prioritzant a l’aula el treball basat en el raonament i la creativitat.
Impartir l’educació primària i els dos primers cursos d’ESO amb equips reduïts
de docents per enfortir l’acció tutorial i el millor seguiment possible dels
alumnes.
Potenciar el domini de la llengua anglesa en tot el sistema educatiu, en
especial en la competència oral.
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o
o
o

•

Millorar la formació inicial i contínua dels professors i especialment dels equips
directius del centre, en el marc de l’autonomia de centre.
o

o
o
o
o
o

•

Possibilitar experiències horàries diverses als centres docents.
Incorporar al calendari escolar anual cinc dies de lliure disposició, en
substitució de la Setmana Blanca i recuperar l’endemà de Reis com a festiu.

Fomentar el bon comportament en els centres.
o
o

o

o

2.4

Dissenyar un Pla de Formació Inicial i Permanent del Professorat,
conjuntament amb les universitats, que tingui en compte les necessitats dels
centres.
Potenciar l’existència d’equips directius altament qualificats amb visió
transformadora i capacitat de lideratge.
Implantar un màster per a candidats a director de centre, conjuntament amb les
universitats, la superació del qual serà un mèrit preferent per accedir al càrrec.
Ordenar la intervenció i la presència del professorat extern dels centres, i
delimitar-ne les funcions i la dedicació horària.
Potenciar la difusió i aplicació de bones pràctiques educatives dels docents, i
els mecanismes de reconeixement, tot vinculant-los amb la carrera docent.
Impulsar un Pla de Foment de la Recerca i Innovació Educativa per millorar, a
partir de l’avaluació, la pràctica docent.

Establir uns horaris escolars més eficients i adaptats a les necessitats de les
famílies.
o
o

•

Promoure els valors del nostre llegat cultural, científic i cívic, a través de
propostes curriculars.
Organitzar una convocatòria periòdica de l’Olimpíada del Saber per posar en
relleu els coneixements interdisciplinaris dels alumnes.
Promoure l’aplicació de formes d’aprenentatge associades a l’ús de les
tecnologies de la informació i la comunicació.

Millorar el clima escolar del centre amb una gestió dels conflictes àgil, positiva i
proactiva.
Formalitzar un protocol amb el Departament d’Interior i les administracions
territorials per millorar la vigilància dels voltants dels centres educatius, amb la
finalitat d’evitar el consum i tràfic de substàncies perjudicials per a la salut.
Promoure el voluntariat dels alumnes d’ESO.
Establir el marc de referència perquè els centres elaborin la carta de drets i
deures dels alumnes.

Formació professional i educació al llarg de la vida
Promoure la formació permanent al llarg de la vida.

•

Promoure la Formació professional.
o

Articular mecanismes per assolir la progressiva integració dels subsistemes de
formació professional a Catalunya.



o
o
o

Desenvolupar un model integrat d’informació i orientació professional
per proposar itineraris que facilitin la qualificació i l’ocupació.
Desenvolupar un model àgil i assequible de reconeixement i acreditació
de les competències professionals adquirides.

Reforçar les possibilitats d’alternança entre formació i treball.
Establir títols propis, d’acord amb les necessitats dels sectors productius de
Catalunya i integrar-los en el catàleg de formació i qualificació professional.
Millorar l’ordenació dels Programes de qualificació professional inicial i estudiar
noves possibles vies de finançament.
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o

•

Potenciar la formació d’adults.
o
o

o

2.5

Realitzar actuacions per fomentar la iniciativa emprenedora en els cicles de
formació professional inicial.

Dissenyar i desenvolupar un model integrat d’informació i orientació
professional.
Actualitzar el model català de formació d’adults, d’acord amb els referents
europeus i incorporant-hi les tecnologies de la informació i la comunicació com
a element clau.
Establir una formació per al professorat amb metodologies de treball
específiques per a persones adultes.

Administració educativa
Una administració educativa al servei dels centres educatius.
•

Fer de l’administració educativa una administració eficaç i transparent.
o

o
o

o
o
o

2.6

Millorar els horaris, la rapidesa i l’eficàcia dels sistemes d’informació personal,
telefònica i telemàtica dels serveis territorials i de tota la resta d’unitats de
l’administració educativa.
Oferir un servei de suport i atenció directa als equips directius.
Reduir la burocràcia administrativa per tal que els centres es puguin dedicar
principalment al seu objectiu fonamental: ensenyar, estimular, donar suport i
orientar els alumnes.
Fer de les zones educatives unitats de programació i coordinació de recursos,
que no suposin un nou graó de gestió administrativa.
Dissenyar, conjuntament amb les universitats, un màster en supervisió
educativa en l’àmbit de la inspecció educativa.
Dissenyar nous models d’edificis i equipaments escolars més versàtils i
funcionals, adequats a les TIC i que incorporin nous espais i entorns
d’aprenentatges.

Universitat
Catalunya aspira a l’excèl·lència en educació superior i recerca i a
transformar aquest coneixement en més activitat econòmica i més benestar.

•

Impulsar mesures que millorin l’eficàcia i l’eficiència del sistema universitari
català.
o
o
o

o

o
o

Consensuar, amb tots els agents implicats, un nou model universitari català.
Impulsar iniciatives per flexibilitar les estructures docents i millorar la capacitat
de selecció del professorat.
Impulsar la cooperació i coordinació entre les universitats perquè gestionin
millor els serveis que comparteixen, evitant duplicitats o limitacions, a partir
d’una política de serveis comuns i del seu personal PAS i tècnic.
Definir un model de finançament de les universitats públiques que els garanteixi
la suficiència dels serveis bàsics del sistema i estimuli i reconeguin l’eficiència i
l’excel·lència, així com fer possible una política de preus dels serveis
acadèmics de les universitats públiques socialment més justa, incentivadora de
la qualitat i que incrementi la responsabilitat de l’estudiantat.
Assolir el sostre competencial previst a l’Estatut de Catalunya, amb el
corresponent finançament, en matèria de recerca i de beques universitàries.
Millorar l’accés a les universitats catalanes mitjançant l’impuls de programes
d’orientació a secundària, la revisió de la preinscripció i de les proves d’accés a
la universitat per a diferents col·lectius, i la millora de la formació inicial de
mestres i màsters de professorat de secundària.
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•

Desenvolupar un model universitari que opti per l’excel·lència, la captació de
talent i la internacionalització de les institucions universitàries, la seva oferta
acadèmica i l’ R+D.
o
o
o
o

Consolidar la marca Universitat de Catalunya aprofitant la potència conjunta del
sistema universitari català.
Reestructurar l’oferta d’estudis universitats incrementant la seva qualitat i
internacionalització.
Fomentar la mobilitat, l’excel·lència, la competitivitat internacional i la captació
de talent.
Impulsar iniciatives que possibilitin a les universitats esdevenir motors del
desenvolupament econòmic del país.
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Eix 3. Salut
10 ÀMBITS

35 OBJECTIUS

ÀMBITS
1. Sostenibilitat i progrés del sistema sanitari català.
2. Millora de l’eficiència i agilitat de l’Administració Sanitària.
3. Model d’atenció assistencial adaptat a les noves necessitats sanitàries de la
població.
4. Millora de la gestió, els resultats i l’excel·lència de la sanitat pública.
5. Model de salut pública que reforci la protecció i la promoció de la salut, la
prevenció de la malaltia i la seguretat alimentària.
6. El paper del professional sanitari en la governança i la gestió del sistema.
7. Implicació i coresponsabilització del ciutadà en la seva salut.
8. Reconeixement de la complementarietat del sistema de sanitat privada.
9. Recerca i innovació.
10. Marca “Q” de Qualitat de Salut Catalunya, pública i privada, com a referent
d’excel·lència.

3.1. Sostenibilitat i progrés del sistema sanitari català
Definir l’escenari per a la sostenibilitat i progrés del sistema sanitari català
2011-2014, posant en valor els trets diferencials del sistema sanitari català i
definint un patró d’evolució que permeti conciliar la millora de la qualitat i
els resultats en salut amb l’equilibri econòmic i la cohesió social.
•

Dirigir i desplegar el Pla de mesures urgents 2011 per a la sostenibilitat del
sistema sanitari públic.
o
o
o
o

•

Pla d’austeritat i simplificació de l’Administració Sanitària.
Pla de reordenació i racionalització en la prestació de serveis sanitaris.
Pla de racionalització de la prestació farmacèutica.
Pla de repriorització i reprogramació de les inversions.

Dirigir i desplegar l’Escenari per a la sostenibilitat i progrés del sistema sanitari
2011-2014
o
o
o
o

Pla de millora del finançament i de l’organització del sistema sanitari.
Definir i gestionar la cartera de serveis i prestacions de cobertura pública amb
criteris de cost-efectivitat i capacitat financera.
Pla de reordenació del model d’atenció assistencial a les persones.
Pla Estratègic de la prestació farmacèutica 2011-2014 a Catalunya.
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3.2. Millora de l’eficiència i l’agilitat de l’Administració Sanitària
L’Administració sanitària ha d’actuar com a referent del procés de
racionalització i modernització amb l’objectiu de guanyar en eficiència,
minimitzant els costos administratius i actuant com a facilitadora dels
processos als agents del sector i als ciutadans.

•

Simplificar l’administració corporativa i territorial.
o

Definir l’estructura i dimensionament òptims per al desenvolupament de les
funcions de l’Administració sanitària.

•

Definir un model racional de governança corporativa i territorial.
o Redefinir el model de cooperació de Salut amb l’Administració Local.

•

Simplificar i reorientar el sector públic Salut vinculat (SP-Salut) per tal
d’adequar-lo a les finalitats de gestió.
o

•

Definir els criteris i executar el programa de reformulació estratègica del SPSalut, assistencial i de recerca.

Desburocratitzar la gestió administrativa.
o

Definir i executar el programa d’agilització i administració electrònica de Salut al
servei dels agents del sector i dels ciutadans.

3.3. Model d’atenció assistencial adaptat a les noves necessitats
sanitàries de la població
Les necessitats sanitàries de la població evolucionen i el model d’atenció
assistencial ha d’adaptar-s’hi reforçant el valor de l’atenció integral a les
persones i de l’eficiència i la qualitat del model prestacional.

•

Identificar les necessitats de la nova demanda assistencial i orientar la
planificació a la resolució d’objectius de salut.

•

Desplegar un model d’integració assistencial i l’articulació de serveis d’atenció
a les persones.

o Definir un model de xarxa de serveis centrat en l’atenció a les persones que
garanteixi el contínuum assistencial i l’eficiència en l’ús dels recursos.

o Reordenar la cartera de serveis territorial i per centres que optimitzi la capacitat
o

•

de resolució per nivells assistencials i la massa crítica necessària, tot
potenciant la col·laboració entre entitats proveïdores.
Definir i implementar el Pla de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya
promovent l’encaix dels serveis sanitaris i socials.

Garantir l’equitat d’accés a resultats i qualitat, i gestionar la variabilitat en la
pràctica mèdica.
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3.4. Millora de la gestió, els resultats i l’excel·lència de la sanitat pública
Gestionar professionalment les funcions de planificació de serveis,
contractació i avaluació de l’assegurament públic per tal d’incentivar
l’assoliment dels objectius de política sanitària, l’eficiència, la qualitat i
l’equitat del sistema sanitari públic català.
•

Impulsar i adaptar el sistema d’assignació de recursos i de contractació de
serveis sanitaris al nou model de gestió assistencial.
o

•

Optimitzar l’ús de les TIC’s com a eix integrador de les polítiques sanitàries i de
relació i connectivitat entre els agents implicats situant el ciutadà en l’eix del
sistema.
o

•

Estendre i optimitzar la Història Clínica Compartida (HCC), la Recepta
Electrònica (RE) i la Carpeta Personal de Salut (CPS).

Promoure l’autonomia de govern i de gestió de les organitzacions sanitàries
alhora que la transparència en els resultats.
o

o

•

Definir el sistema de contractació i d’incentius en base a resultats que promogui
la competitivitat en costos i l’excel·lència en resultats en la prestació dels
serveis.

Desenvolupar l’Agència d’Informació, Avaluació i Desenvolupament en Salut
(AIADS com a eix estratègic d’informació i avaluació del sistema posant en
marxa l’Observatori de Salut de Catalunya (OSC).
Potenciar la Central de Resultats (CdR) del Sistema Sanitari Integral
d’Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) (perspectiva sistema / territori /
centres) com a instrument de rendiment de comptes - Informe Anual de Salut
de Catalunya.

Definir un model de gestió de l’accessibilitat als serveis planificat i sostenible.
o

Definir un nou model de gestió de les Llistes d’Espera que reforci el criteri clínic
de priorització en l’atenció

3.5. Model de salut pública que reforci la protecció i la promoció de la salut, la
prevenció de la malaltia i la seguretat alimentària.

Integrar les actuacions de Salut Pública en el sistema i en el comportament
individual i col·lectiu com un servei efectiu, sostenible, de proximitat i de
coresponsabilitat en la prevenció i la promoció de la salut.
•

Integrar els serveis de Salut Pública en el model assistencial i de prestació de
serveis
o
o

•

Garantir un entorn saludable i desenvolupar actuacions de protecció en gestió
ambiental i seguretat alimentària.
o
o

•

Desplegar l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPC) i establir el
contracte programa DS/CatSalut/ASPC.
Elaborar l’Informe de Salut Pública de Catalunya.

Elaborar el Mapa de perills, desenvolupar el Mapa de riscos i modelitzar els
sistemes de vigilància i control per prevenir els riscos ambientals.
Aprovar i implementar el Pla de Seguretat Alimentària 2011-2015.

Prevenir les malalties davant les quals es disposi d’intervencions de provada
eficàcia (infeccioses i cròniques).

Pla de Govern 2011-2014. 3 de maig (Revisió de 14 de setembre de 2011)

Pàgina 31

•

Promoure els estils de vida saludable focalitzant les actuacions contra l’obesitat
i el tabac, l’alcohol i altres drogues.

3.6. El paper del professional sanitari en la governança i la gestió del
sistema.
La reordenació assistencial i de gestió del sistema no és possible sense la
implicació coresponsable del professional sanitari i, per tant, cal recuperar les
relacions de confiança institucional, en la gestió i en l’atenció directa al
ciutadà situant el professional en un dels eixos clau del sistema.

•

Promoure la participació efectiva dels professionals en la governança i en la
gestió.
o

•

Implicar el professional sanitari en la definició de polítiques professionals i
sanitàries.

Ordenar l’exercici professional en el marc de les polítiques sanitàries i de les
estratègies del model prestacional.
o

Posar en marxa el Registre i l’Observatori de les Professions Sanitàries.

• Promoure un model d’exercici públic de les professions coresponsable.
o Definir els drets i deures dels professionals en l’exercici públic.
•

Millorar les competències professionals mitjançant l’acreditació professional
individual i voluntària.
o

o

•

Promoure un sistema d’acreditació professional individual i voluntària en
col·laboració amb els col·legis professionals.
Impulsar un nou sistema d’incentivació per al manteniment i millores de les
competències
professionals,
i
d’avaluació
i
reconeixement
del
desenvolupament professional continuat.

Promoure polítiques de formació dels professionals del sector salut d’acord
amb les necessitats de formació assistencial (especialitzada i continuada) i de
gestió.

3.7. Implicació i coresponsabilització del ciutadà en la seva salut
Situar el ciutadà com a eix del sistema comporta també l’exigència de la
seva coresponsabilitat en la seva salut i en el bon ús dels recursos sanitaris
com a contribució particular i col·lectiva a la sostenibilitat del sistema.

•

Definir un model de relació amb la ciutadania d’acord amb els seus drets i
deures en relació al sistema públic de salut.

•

Promoure l’ús coresponsable dels recursos: informació i incentius al bon ús.
o

Conceptualització, disseny i implantació d’una campanya informativa sobre
costos sanitaris.
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o

•

Educar en Salut.
o Implicar els centres i els professionals en l’acompanyament al ciutadà en les

o
o

•

Promoure campanyes informatives en relació al bon ús dels recursos
assistencials i definir models de garantia que facilitin la coresponsabilització
ciutadana.

actuacions de prevenció i promoció de la salut i en el bon ús dels recursos del
sistema.
Desenvolupar i potenciar el Canal Salut com a eina relacional amb els
assegurats i els professionals.
Desplegar la Carpeta Personal de Salut (CPS).

Promoure la participació ciutadana.

3.8. Reconeixement de la complementarietat del sistema de sanitat
privada.
Preservar l’espai de coresponsabilització del ciutadà en el finançament i en
la lliure elecció d’assegurament complementari privat.
•

Definir un espai de complementarietat i un espai de convivència sanitat pública
i privada.

•

Definir la proposta de model de desgravació fiscal a l’assegurament privat.

•

Promoure la reconversió del sector assegurador i de la provisió privada
sanitària.
o

Promoure un model de relació asseguradores-estructures de provisió que posi
en valor l’element diferencial de la sanitat privada

3.9. Recerca i innovació
La recerca i la innovació són claus per al progrés del sistema sanitari i cal
integrar les seves polítiques en el model d’atenció a les persones. Alhora cal
reordenar i optimitzar les estructures de recerca i promoure’n la gestió
empresarial que permeti recuperar el valor de la inversió.
•

Optimitzar l’estructura del sector de recerca biomèdica i promoure'n una gestió
d’empresa tant pel que fa a la inversió i transferència de coneixement com a
l’aplicació a resultats.
o
o

•

Promoure la Innovació en salut.
o

o

•

Dur a terme l’adequació dels Instituts al model de recerca i elaborar la proposta
d’implantació d’unitats de recerca compartides.
Potenciar la Catalunya – Bioregió.

Promoure la valorització i la transferència del coneixement que doni valor als
resultats, a l’aplicabilitat de la recerca i, al seu retorn al sistema de salut i al
teixit productiu.
Promoure i incentivar la innovació en les organitzacions sanitàries d’acord amb
les línies estratègiques de política sanitària.

Promoure la Cooperació Públic-Privat (CPP) i el Partenariat per a la inversió,
recerca i innovació.
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3.10 Marca “Q” de Qualitat de Salut Catalunya, pública i privada, com a
referent d’excel·lència.
Promoure l’excel·lència i la qualitat de la sanitat a Catalunya com a referent
de confiança per al ciutadà, com a repte per a les organitzacions sanitàries i
els professionals i, com a referent de país.

•

Definir un model de regulació i acreditació orientat a la qualitat.
o

o

•

Definir el model Q de Qualitat de la Sanitat Catalana.
o

•

Potenciar un model de regulació, ordenació, autorització i acreditació de
centres i serveis assistencials que actuï com a garant de la qualitat i la
seguretat.
Definir i implementar el Pla Estratègic de Seguretat de Pacients a Catalunya.

Promoure en base a resultats la Q de Qualitat al sector sanitari de Catalunya,
públic i privat

Promoure la internacionalització del model sanitari català i del sector
empresarial sanitari català.
o

Promoure la internacionalització del coneixement i la capacitat de gestió de la
sanitat catalana i facilitar la connexió empresarial per a l’ impuls de projectes
d’internacionalització i la coordinació amb els ens de suport a la
internacionalització (Cambra de Comerç, ACC1Ó...).
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Eix 4. Polítiques socials i família

La nació comença amb les persones.

13 ÀMBITS

101 OBJECTIUS

ÀMBITS
1. Promoció de la família i de la natalitat
2. Promoció de l’autonomia personal
3. Discapacitat
4. Inclusió social i lluita contra la pobresa
5. Gent gran
6. Infància i adolescència
7. Tercer sector i voluntariat
8. Immigració
9. Joventut
10. Polítiques de dones
11. Desplegament de la llei de serveis socials
12. Esports
13. Afers religiosos

4.1. Promoció de la família i la natalitat
La família: eix vertebrador de la política social, estructura bàsica
transmissora de valors i generadora de solidaritat.

•

Desplegar de forma efectiva la Llei 18/2003 de suport a les famílies.

•

Informar les famílies de les ajudes i els recursos de què disposen des del
moment del naixement, adopció o acolliment de l’infant, donar-los suport
personalitzat i fer un seguiment de les situacions familiars per adequar els
recursos a les necessitats.

•

Quan es produeixi la recuperació econòmica, proporcionar més suport i
protecció a les famílies, especialment a les famílies nombroses i famílies
monoparentals i augmentar els ajuts econòmics a les famílies amb un/a fill/a
discapacitat.

•

Promoure que altres administracions i entitats privades facilitin avantatges
adreçats a famílies nombroses i famílies monoparentals.
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•

Promoure un Acord entre Govern, patronals, entitats estudiantils i sindicats per
racionalitzar els horaris laborals. per potenciar la conciliació laboral, formativa,
personal i familiar.

•

Promoure el dret als serveis socials de respir, que milloren la conciliació de la
vida personal, la familiar i la laboral quan s’atenen persones amb dependència
i/o discapacitat en l’àmbit familiar.

•

Posar en funcionament el Fons de Garantia per a l’impagament de la pensió
d’aliments i/o compensatòria, en funció de l’escenari econòmic de la
Generalitat.

•

Elaborar un Pla integral de suport a la família liderat pel Govern amb la
participació de l’Observatori Català de la Família, i reforçar el paper d’aquest
Observatori com a veritable òrgan de diàleg entre les associacions familiars, els
experts i el Govern de Catalunya per definir polítiques públiques de suport a la
família i millorar-les.

•

Garantir l’equitat en l’accés a l’educació en el lleure i a altres activitats, més
enllà de l’horari lectiu dels infants i joves de Catalunya, mitjançant mesures de
discriminació positiva per a les famílies amb més dificultats.

•

Lluitar contra la violència masclista i familiar: detectar-la, donar suport i
formació i reforçar la xarxa d’equipaments arreu del territori (punts de trobada,
centres d’intervenció especialitzada, serveis d’acolliment, d’urgències i serveis
residencials). Desenvolupar un model català de prevenció i de lluita contra la
violència familiar.

•

Lluitar per la igualtat i contra la discriminació per raó d’orientació sexual.

4.2. Promoció de l’autonomia personal
De la dependència a la promoció de l’autonomia personal.

•

Passar de l’actual model d’atenció a la dependència a un sistema català de
promoció de l’autonomia personal que doni resposta de forma diferenciada a
les persones en situació d’envelliment, de discapacitat i de malaltia mental, així
com a les seves famílies.

•

Reduir la llista d’espera per accedir a un servei residencial: millorar-ne la gestió
i els criteris, i elaborar llistes d’espera reals.

•

Promoure un nou model d’atenció sociosanitària i d’atenció a la salut mental,
conjuntament amb el Departament de Salut en el marc del Pla de prevenció i
atenció a la Cronicitat a Catalunya.

•

Impulsar la creació de nous models d’atenció diürna i residencial més
personalitzats, més flexibles i polivalents, i que s’adaptin a les necessitats
específiques de cada territori.

Pla de Govern 2011-2014. 3 de maig (Revisió de 14 de setembre de 2011)

Pàgina 36

•

Implantar progressivament el servei d’assistent personal en els casos en què
faciliti un projecte de vida independent per a la persona amb dependència.

•

Donar resposta a la necessitat de places residencials per a gent gran amb
dependència mitjançant la concertació de places amb el sector privat no
lucratiu i mercantil.

•

Possibilitar que es pugui destinar la prestació econòmica vinculada al servei de
residència o centre de dia amb l’acreditació prèvia del centre.

•

Agilitar l’obtenció dels certificats i les valoracions de les persones amb
dependència.

4.3. Persones amb discapacitat
Millorar les polítiques de promoció de la integració social i laboral de les
persones amb discapacitat.
•

Promoure programes i serveis que siguin facilitadors de la normalització i la
vida autònoma de les persones amb discapacitat.

•

Potenciar els itineraris d’inserció front a polítiques més assistencials.

•

Revisar i adaptar les normatives existents per tal de complir la Convenció de
les Nacions Unides sobre els drets de les persones amb discapacitat.

•

Promoure una nova Llei de promoció de l’accessibilitat i de supressió de
barreres.

•

Fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat, especialment a través
de la incorporació al món laboral, amb els suports necessaris a la persona per
tal que assoleixi la integració laboral plena.

•

Efectuar la valoració i la revisió del grau de les persones amb discapacitat en
un termini màxim de 3 mesos.

•

Establir nous models, més personalitzats, d’atenció a les persones amb
discapacitat: assistència personal, ajudes tècniques, serveis diürns i serveis
residencials.

•

Impulsar la recerca i la innovació en tots els tipus d’ajudes que siguin d’utilitat
per a la vida de les persones amb algun tipus de discapacitat.

•

Confeccionar un protocol d’actuació per donar resposta als maltractaments de
les persones amb discapacitat.
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4.4. Inclusió social i lluita contra la pobresa
Treballar per acabar amb una Catalunya dual on hi ha gent que viu en crisi
permanent.
•

Impulsar un Pla d’inclusió social de Catalunya amb la participació del Tercer
Sector vinculat a la comunitat.

•

Aplicar d’una forma més justa i solidària la Llei de prestacions socials de
caràcter econòmic, especialment pel que fa al complement de les pensions no
contributives, a les prestacions per necessitats bàsiques i d’ajut al manteniment
de la llar, així com al complement de les pensions per a les persones vídues.

•

Transformar la renda mínima d’inserció i donar resposta a les situacions que
hagin esdevingut cròniques.

•

Definir amb criteris propis de Catalunya l’Indicador de Renda de Suficiència.

•

Aconseguir la supressió per part del Govern espanyol del límit estatal del 25%
de complement que poden aplicar les comunitats autònomes a les pensions no
contributives, i estudiar la seva aplicació a Catalunya un cop s’hagi produït la
recuperació econòmica i d’acord amb els criteris del Pla d’estabilitat.

•

Aconseguir que el Govern espanyol incrementi la base reguladora de les
pensions de viduïtat del 52% al 70%.

4.5. Gent gran
Participació activa de la gent gran a la societat

•

Impulsar i executar programes d’atenció a la gent gran per fomentar la seva
participació activa a la societat.

•

Reforçar el paper del Consell de la Gent Gran de Catalunya.

•

Convocar el Congrés Nacional de la Gent Gran cada quatre anys.

•

Confeccionar un nou protocol d’actuació per donar resposta als maltractaments
a la gent gran.

4.6. Infància i adolescència
L’infant com a interès superior a protegir: el futur del país.

•

Desenvolupar la Llei dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
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•

Promoure la signatura d’un Pacte per a la Infància.

•

Establir programes de prevenció i atenció en aquelles zones del territori amb un
especial risc per a la infància i l’adolescència.

•

Fomentar i prioritzar l’acolliment en família per davant de l’acolliment
institucionalitzat en un centre.

•

Elaborar i implantar progressivament un model de centres d’acollida i
residencials més petits per afavorir l’atenció dels infants en un entorn el més
familiar possible.

•

Potenciar el treball amb les famílies per poder retornar l’infant al seu entorn
familiar en les situacions de desemparament.

•

Elaborar noves
acompanyats.

•

Lluitar contra el maltractament infantil.

•

Prevenir la vulneració dels drets dels infants en l’ús de les noves tecnologies.

•

Optimitzar i crear les places necessàries de centres d’acollida i de centres
residencials, per assegurar l’atenció adequada de tots els infants i establir
noves estratègies per als joves extutelats per l’Administració de la Generalitat.

•

Millorar i agilitzar els circuits i el tràmits referents a les adopcions, reformar el
procés de valoració i formació de les persones sol·licitants d’adopció i potenciar
el servei postadoptiu.

estratègies

d’atenció

per

als

menors

estrangers

no

4.7. Tercer sector i voluntariat
Més confiança en la societat al servei de les persones

•

Impulsar el Pla nacional de l’associacionisme i el voluntariat i reforçar el paper
del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat.

•

Impulsar un Pla de suport al tercer sector amb la taula del tercer sector social
en què intervinguin de forma transversal els diferents departaments de la
Generalitat, en funció de l’evolució dels escenaris econòmics i financers.

•

Implementar les clàusules socials en els concursos públics.

•

Signar prioritàriament convenis plurianuals per als programes de continuïtat
desenvolupats per entitats del tercer sector (programes i actuacions cíviques,
comunitàries i de voluntariat), amb la finalitat de donar-los estabilitat i liquiditat.

•

Publicar les convocatòries anuals d’ajuts i convenis per a programes socials els
3 primers mesos de l’any, amb la finalitat de facilitar la tramitació, justificació i
pagament d’aquests ajuts.
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•

Promoure la celebració de l’Any Europeu del Voluntariat amb un programa
acordat amb l’associacionisme i el voluntariat de Catalunya

•

Elaborar, conjuntament amb el sector, un nou Pla de formació del voluntariat de
Catalunya.

•

Potenciar la xarxa d’equipaments cívics (casals cívics, hotels d’entitats, cases
del mar, ludoteques i casals de gent gran) com un instrument per potenciar la
participació ciutadana i reforçar el món associatiu, i reforçar el paper de la
xarxa d’Oficines de Benestar Social i Família amb la finalitat d’apropar la
informació i millorar l’atenció de les persones i les famílies.

•

Potenciar l’Observatori Català del Civisme.

•

Aconseguir el traspàs de l’Estat de la part que correspon a Catalunya de la
gestió de les subvencions del 0,7% de l’IRPF.

•

Impulsar el Pla Integral del Poble Gitano.

4.8. Immigració
Cohesió social: un sol poble, amb igualtat de drets i deures.
•

Desplegar les noves competències que ens atorga l’Estatut de Catalunya.

•

Desenvolupar el Pacte Nacional per a la Immigració i aplicar el Pla de
Ciutadania i Immigració.
o

o

•

Contractar i formar en origen els treballadors i treballadores que Catalunya
necessiti, tot adequant el creixement de la població immigrada a les
possibilitats reals d’absorció del mercat de treball del nostre país.
Dur a terme les accions necessàries per lluitar contra el racisme i la xenofòbia.

Desplegar la Llei d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a
Catalunya.
o

Impulsar mesures per a l’assumpció de drets i deures per part de la immigració
que incloguin l’acceptació d’un compromís de ciutadania que comporti respecte
i actitud d’integració al país.

•

Potenciar les relacions interadministratives amb el Govern de l’Estat en matèria
d’estrangeria i immigració, així com amb les institucions internacionals.

•

Desenvolupar les competències que ens corresponen per la Llei i el Reglament
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració.

•

Posar en funcionament l’Agència de Migracions de Catalunya.

•

Fomentar la participació de les persones nouvingudes en el teixit associatiu.
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•

Desenvolupar polítiques d’immigració des de la proximitat de la realitat social
municipal amb una coherència de criteri a tot el territori català.

4.9. Joventut
La joventut: present i futur del país.

•

Aprovar i desplegar el Pla nacional de joventut (PNJCat), sobre la base
d’establir mesures que permetin l’emancipació de les persones joves i
promoguin la participació i l’associacionisme juvenil.

•

Potenciar la dimensió local de les polítiques de joventut, especialment el
desplegament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil i altres serveis i
equipaments juvenils.

•

Promoure la mobilitat internacional de les persones joves, principalment aquella
vinculada a la formació, el treball, la cooperació i l’associacionisme.

•

Desplegar la llei 33/2010 de polítiques de joventut.

•

Potenciar el paper de l’educació en el lleure i l’associacionisme educatiu com a
transmissors de valors.

4.10. Polítiques de dones
Volem ser un referent per a les dones de Catalunya.

•

Elaborar el Pla de polítiques de dones 2012-2015.

•

Fomentar les accions de les organitzacions que treballen per promoure la
igualtat entre dones i homes.

•

Dissenyar les estratègies necessàries en l’àmbit de l’empresa, l’emprenedoria i
la carrera professional per lluitar contra la pèrdua del talent femení en el món
del treball.

•

Reforçar la coordinació interdepartamental en l’àmbit de la promoció de la
igualtat entre dones i homes.

•

Desplegar la Llei 5/2008 del dret a les dones a eradicar la violència masclista.

•

Desenvolupar un model català de prevenció i de lluita contra la violència
masclista tot reforçant els instruments i serveis de què disposem i fent especial
èmfasi en l’atenció a les víctimes, mitjançant la posada en marxa de protocols
interdepartamentals i territorials adequats i l’elaboració d’una base de dades
única de casos de violència masclista.

•

Posar en marxa accions de sensibilització, a través de les escoles, els mitjans
de comunicació, les TIC..., per anar impregnant el sentiment d’igualtat entre

Pla de Govern 2011-2014. 3 de maig (Revisió de 14 de setembre de 2011)

Pàgina 41

homes, dones, joves i grans en el desenvolupament de qualsevol feina i en
qualsevol sector.
•

Establir acords entre les administracions públiques i les entitats financeres, per
afavorir els projectes emprenedors de les dones, mitjançant programes
específics d’avals, crèdits, capital i microcrèdits.

•

Crear una taula formada pel Govern, agents socials, àmbit empresarial, sector
educatiu i societat civil, amb la finalitat d’impulsar mesures per a la conciliació.

•

Treballar per fer efectiva la igualtat d’oportunitats i una projecció i consolidació
més gran de les dones en els llocs de presa de decisions, a fi d’aconseguir una
societat formada per dones i homes que reprodueixi la realitat social.

•

Programar accions de sensibilització empresarial i reconèixer les empreses
innovadores en programes de conciliació que adoptin mesures concretes per
fer-la efectiva.
Supervisar la no-discriminació salarial per raó de sexe i que la maternitat no
sigui un obstacle en la carrera professional de les dones.

•

4.11. Desplegament de la llei de serveis socials
•

Dur a terme el desplegament de la llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis
socials.

4.12. Esports
Suport a les entitats i clubs com a unitats bàsiques de foment de la pràctica
esportiva.

•

Ampliar i fer evolucionar les tipologies d’instal·lacions esportives del Pla director
d’instal·lacions i equipaments esportius de Catalunya (PIEC) cap un nou model
d’instal·lació esportiva sostenible que faciliti l’assumpció de la gestió per part
dels clubs.

•

Promoure l’exercici físic com a element fonamental d’un estil de vida generador
de benestar personal.

•

Crear eines d’interacció entre l’àmbit sanitari i esportiu que facilitin la iniciació
de programes d’estil de vida saludable basats en l’exercici físic.

•

Potenciar el vessant inclusiu de l’esport per fer possible la integració i la
igualtat.

•

Potenciar la formació de qualitat i la internacionalització de les Facultats de
Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya.
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•

Potenciar els territoris que tenen estacions d’esquí i instal·lacions d’esports
d’hivern, així com la seva activitat promovent noves fórmules d’ús que facilitin
la mobilitat dels esquiadors per totes les pistes del territori.

•

Desenvolupar el programa “Catalunya Centre Esportiu” on es defineixi un mapa
de l’esport Indoor i Outdoor de Catalunya així com les capitalitats esportives.

•

Definir un nou marc de directrius per a l’exercici físic que formin part del CV
dels professionals de l’esport i ajudin a garantir la seguretat en la pràctica.

•

Treballar per la presència internacional de l’esport català mitjançant les
seleccions catalanes.

•

Afavorir el patrocini i la inversió en l’àmbit de l’activitat física i l’esport.

4.13. Afers religiosos
Igualtat i respecte a la pluralitat.
•

Donar suport al diàleg interreligiós com a eina per fomentar la convivència i la
tolerància.

•

Fomentar el respecte als drets de les persones mitjançant les comunitats
religioses i el seu rol integrador en la cohesió social.

•

Gestionar la diversitat religiosa mitjançant la implementació de polítiques en
matèria religiosa que permetin l’exercici del culte públic i privat amb el màxim
respecte i dignitat.

•

Fomentar el coneixement de la cultura religiosa a la societat catalana.

•

Revisar l’aplicació de la Llei 16/2009, dels centres de culte.
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Eix 5. Seguretat

Major seguretat, clau per un nivell més alt de benestar.

6 ÀMBITS

47 OBJECTIUS

ÀMBITS

1.

Seguretat de les persones

2.

Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra

3.

Model integral de les emergències

4.

Seguretat viària

5.

Millora de les infraestructures de suport a la seguretat i les emergències

6.

L’execució penal

5.1. Seguretat de les persones
Tolerància zero amb la delinqüència. Més protecció a la víctima.

Combatre la delinqüència

•

Prevenir i combatre les diferents formes de delinqüència, amb una dedicació
especial a la que té un caràcter organitzat o continuat: especialment en els
àmbits de tràfic i explotació d’éssers humans, el tràfic de drogues i els robatoris
a persones, habitatges i establiments; així com aquella que afecti la integritat
de les persones.

•

Crear unitats especialitzades en la lluita contra aquells delictes amb un elevat
impacte a la societat en el seu conjunt, com ara, la corrupció, el frau urbanístic i
el blanqueig de capitals per combatre amb major eficàcia els que cometen
aquest tipus de delictes.

•

Adequar l’actuació operativa a les diferents característiques territorials de
Catalunya i, específicament, combatre la delinqüència urbana i rural.
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Protegir i assistir la víctima
•

Impulsar polítiques públiques d’atenció, protecció i rescabalament de les
persones que han estat víctimes de la delinqüència. Les víctimes que pateixen
danys personals i morals o són objecte de la violència de gènere o familiar han
de rebre una atenció especialitzada.

Garantir la convivència i combatre el vandalisme
•

Garantir la tranquil·litat pública i vetllar pel lliure accés i gaudi dels espais
públics.

•

Establir una política estricta en el compliment de la Llei pel que fa a l’ocupació
d’espais públics i la usurpació d’habitatges.

•

Actuar sobre les condicions que generen inseguretat i de manera especial
contra el vandalisme.

Desplegar polítiques de seguretat integrals

•

Donar resposta a les demandes de seguretat des d’un abordatge integral que
incorpori les dimensions funcional, territorial i sectorial de la seguretat.

•

Desenvolupar actuacions de caràcter interdepartamental que afavoreixin la
prevenció de la delinqüència en les zones i els sectors socials més sensibles i
on els índexs de delinqüència siguin més elevats.

•

Lluitar contra el tràfic de drogues, amb especial atenció als centres educatius i
el seu entorn i als locals d’oci.

•

Potenciar la confecció dels plans locals de seguretat, que hauran de garantir
els serveis de policia (Mossos d’Esquadra i policia local) i serveis
d’emergències necessaris als municipis, per desenvolupar les polítiques
públiques de seguretat.

•

Implementar mecanismes de col·laboració entre els cossos de seguretat i la
seguretat privada per tal de donar a aquesta última un paper més rellevant en
el conjunt de la seguretat. Impuls de mesures per millorar la qualitat dels
serveis de seguretat privada.

5.2. Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra
Potenciar el cos de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i
incrementar el seu prestigi.
Promoure la projecció i la integració internacional de la PG-ME
•

Convertir la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra en un referent
policial del sud d’Europa.
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•

Potenciar les relacions amb les policies d’altres països de la Unió Europea per
millorar les polítiques de seguretat.

•

Garantir l’accés a la informació i la participació de la Policia de la Generalitat Mossos d’Esquadra en les institucions d’àmbit estatal, europeu i internacional,
com ara la Interpol i l’Europol.

Reforçar el model de servei de la PG-ME
•

Incrementar el prestigi i mantenir la confiança ciutadana en els Mossos
d’Esquadra.

•

Desplegar i assumir totes les competències policials necessàries per complir
amb eficàcia les responsabilitats sobre la seguretat del país i els seus
ciutadans en el paper de la PG-ME com policia integral de Catalunya.

•

Convertir la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra en un referent
preventiu i proper al ciutadà en polítiques de prevenció.

•

Completar la plantilla de la PG-ME i distribuir els efectius de la Policia de la
Generalitat – Mossos d’Esquadra amb criteris objectius.

•

Revisar i adaptar el marc normatiu vigent en matèria de policia per adequar-lo
als canvis socials i legislatius i redactar una nova llei de policia de Catalunya.

•

Dotar els policies d’instruments deontològics propis que reforcin la cultura
corporativa i potenciïn els seus valors ètics. Suprimir el preexistent “Codi Ètic”
de la Policia de la Generalitat – Mossos d’Esquadra i redactar-ne un de nou
homologable a les policies de l’entorn i amb el consens de les parts afectades.

•

Reforçar la coordinació amb les policies locals catalanes amb l’objectiu
d’incrementar l’eficàcia del model de policia de proximitat.

5.3. Model integral d’emergències
Impulsar les polítiques de protecció civil i gestió de les emergències.

•

Implementar un Sistema de Gestió Integral de l’Emergència, per garantir l’acció
efectiva i coordinada de tots els cossos de seguretat, emergències, sanitat i
protecció civil en situacions d’emergències generals que es puguin presentar al
territori de Catalunya.

•

Millorar el servei del 112 com a únic número d’emergències a tot el territori
català.

•

Donar més mitjans per al cos de Bombers, reforçant les unitats amb
equipaments i formació especialitzada, per millorar les condicions de treball i de
seguretat dels bombers en l’extinció d’incendis forestals, donant compliment a
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les recomanacions de la comissió d’investigació parlamentària del foc d’Horta
de Sant Joan.
•

Optimitzar i millorar el desplegament per tot el territori dels bombers voluntaris,
així com de les diferents especialitats dels bombers.

• Millorar l’organització i la gestió del cos de bombers.
5.4. Seguretat viària
Reduir la sinistralitat a les carreteres catalanes.

•

Millorar la senyalització viària a Catalunya i adequar els límits de velocitat a les
situacions reals de risc i de congestió de trànsit.

•

Instal·lar radars en els llocs on hi hagi més situació de risc de patir un accident.

•

Invertir la recaptació de multes i sancions de trànsit a mesures destinades a
millorar la seguretat viària, la prevenció d’accidents i l’ajuda a les víctimes.

•

Fomentar l’educació viària a Catalunya, especialment en els cicles educatius
obligatoris, amb l’objectiu de prioritzar els valors del civisme, del respecte a les
normes i de coneixement de les causes que provoquen els accidents.

•

Potenciar els plans catalans de seguretat viària i una aplicació més exigent de
les auditories de seguretat a l’hora de dissenyar les infraestructures.

•

Destinar durant tota la legislatura un 5% del pressupost del Servei Català de
Trànsit a l’R+D+I en matèria de seguretat viària.

5.5. Millora de les infraestructures de suport a la seguretat i les
emergències
Més suport a la seguretat i les emergències.

•

Fomentar l’ús de les TIC per a la millora de la coordinació de la seguretat i de
les emergències.

•

Potenciar la formació dels cossos de seguretat, reconeixent la identitat de
l’Escola de Policia i de l’Escola de Bombers i Seguretat Civil, incorporant
permanentment els avenços derivats del coneixement i de la recerca.

•

Relacionar la formació de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya amb el
sistema educatiu reglat de Catalunya.

•

Revisar i actualitzar la formació bàsica, d’especialització i de promoció, tant en
continguts com en metodologia.
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•

Convertir l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya en un veritable referent
europeu de formació i coneixement de la seguretat.

5.6. L’execució penal
Una política pública d’execució penal eficaç i socialment responsable.
•

Adequar i consolidar el model penitenciari català orientat a la reinserció social
com a coadjuvant de les polítiques de seguretat pública.

•

Reforçar el model català responsabilitzador en el compliment de mesures
aplicades a les persones menors sotmeses a la jurisdicció penal.

•

Adequar la intervenció i el tractament individualitzat a les diferents tipologies
delictives i als factors de risc avaluats de la població sotmesa a mesures
privatives de llibertat.

•

Millorar el model d’execució penal en el medi obert penitenciari a través de
sistemes de control telemàtic i programes de coordinació amb els cossos
policials i la fiscalia.

•

Mantenir el clima de convivència ordenada en els centres d’internament que
possibiliti les funcions reeducatives i de custòdia.

•

Potenciar el compliment de les mesures penals en la comunitat, com a eina
econòmicament i socialment sostenible i eficaç per a l’execució penal.

•

Desenvolupar el Pla d’equipaments penitenciaris i de justícia juvenil per donar
resposta al creixement de població i garantir les condicions del model
d’execució penal.

•

Promoure la investigació, la innovació i la formació continuada en tots els
àmbits de l’execució penal.

•

Potenciar el model d’atenció i intervenció amb les persones implicades en els
procediments penals: imputades i penades, testimonis i víctimes, amb especial
atenció a les més vulnerables.
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Eix 6. Política territorial i sostenibilitat ambiental

Un model de país sostenible ambientalment i equilibrat territorialment.

7 ÀMBITS

58 OBJECTIUS

ÀMBITS:

1.

Un territori equilibrat i eficient

2.

Infraestructures sostenibles per a la cohesió i la competitivitat

3.

Transport públic

4.

Sostenibilitat ambiental i valorització dels espais naturals i la biodiversitat

5.

Polítiques d’aigua i de residus. Estalvi, eficiència i aprofitament dels
recursos

6.

Energia i canvi climàtic

7.

Polítiques d’habitatge, construcció ecoeficient i millora urbana

6.1. Un territori equilibrat i eficient
Configurar una estructura territorial eficient, sostenible i cohesionada: preparada per al
futur.
Promoure un desenvolupament urbanístic que garanteixi la sostenibilitat i la
prosperitat tant dels municipis com del conjunt de Catalunya.

•

Desenvolupar el planejament territorial pendent i ajustar l’existent per tal
d’aprofitar millor les oportunitats de desenvolupament econòmic i donar
resposta a les iniciatives locals de caràcter estratègic sense comprometre
l’eficiència i la sostenibilitat ambiental del sistema.
o
o
o

Elaborar i tramitar el Pla territorial general de Catalunya.
Elaborar i tramitar el Pla territorial parcial del Penedès.
Ajustar les normes d’ordenació territorial.
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•

Desenvolupar estratègies, criteris i instruments d’ordenació que garanteixin un
desenvolupament territorial eficient en el seu conjunt, que sigui econòmicament
i ambientalment sostenible.
o
o
o
o

Promoure mecanismes de gestió plurimunicipal del sòl per a una distribució
equilibrada del desenvolupament del territori.
Relligar més fortament urbanisme i mobilitat per garantir una mobilitat més
sostenible i estalviar infraestructures innecessàries.
Millorar mitjançant el planejament urbanístic la prevenció de riscos naturals i
tecnològics.
Abreujar procediments i eliminar condicionants en la tramitació del planejament
urbanístic.

Garantir una gestió adequada dels recursos naturals i territorials: el
paisatge, l’aigua, els espais protegits, el sòl agrícola i altres.

•

Establir criteris per a la preservació dels espais oberts que aporten funcions de
valor estratègic: productivitat agrícola, cicle de l’aigua, aptitud per a la
transformació (topografia, topologia, localització, riscos...), valor ecològic i
connector, corredors naturals d’infraestructures, etc.
o

•

Preservar, gestionar i generar un paisatge de qualitat.
o
o

•

Crear una ponència tècnica del sòl no urbanitzable.
Elaborar i tramitar els catàlegs i directrius del paisatge pendents.
Fomentar projectes de recuperació paisatgística.

Protegir el litoral i millorar la gestió de l’espai costaner, un recurs turístic
essencial.

Facilitar un bon encaix en el territori tant de les iniciatives locals com dels
grans projectes de país.

•

Agilitar el desplegament de sòl per a la implantació d’activitats estratègiques.
o
o

•

Ajudar a la implantació de les iniciatives locals i al desenvolupament urbanístic
sostenible dels municipis.
Implantar adequadament les actuacions territorials d’interès en l’escala local.

Impulsar polítiques territorials integrades en els territoris de muntanya i en
altres àrees amb necessitats específiques.

____________

•

Aconseguir una gestió eficient de l’aigua de reg, mitjançant els nous regadius i
la modernització dels regadius que permetin un ús racional de la terra i de
l’aigua per mantenir la renda agrària. Aprofitar els regadius com motor de
desenvolupament econòmic, que faciliti el equilibri territorial i el
desenvolupament del territoris rurals. Aprovar el Pla de Regadius.
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•

Promoure el diàleg i arribar a acords entre el món de l’agricultura i dels sectors
ambientals per tal de trobar un equilibri necessari entre producció i medi
natural. Caldrà ordenar i interactuar en la preservació del medi rural existent,
tot col·laborant en la projecció del paisatge rural.

•

Potenciar l’agroturisme, l’enoturisme, el turisme gastronòmic, el turisme verd,
les escoles de natura i les pràctiques esportives i de lleure com a fonts
alternatives d’ingressos per a les explotacions agràries i com a mesura de
diversificació de les produccions.

•

Millorar les infraestructures de camins al medi rural.

•

Fer arribar la banda ampla a tots els nuclis de població.

•

Millorar les actuacions de prevenció per evitar situacions extremes de riscos
naturals.

•

Millorar les actuacions de conservació i protecció de la biodiversitat.

6.2. Infraestructures sostenibles que generin cohesió i la competitivitat
Prioritzar aquelles infraestructures que aportin un major valor afegit per al
desenvolupament econòmic i social de la Catalunya d’avui i la de demà.
Planificar les infraestructures de manera integrada i reprogramar les
inversions sota els principis del realisme, la priorització i la concertació.

•

Planificar el sistema d’infraestructures de mobilitat i transport de forma
integrada amb el model territorial i urbanístic previst i tenint en compte l’impacte
ambiental, la globalitat d’alternatives modals i de gestió de la mobilitat.

•

Reprogramar les actuacions infraestructurals en base a un estudi econòmicofinancer rigorós.
o

•

Ajustar el Pacte Nacional de les Infraestructures en base a una programació
econòmico-financera rigorosa i ambientalment adequada.

Garantir la inversió de l’Estat en infraestructures a Catalunya, orientar-la
d’acord amb l’ordenació territorial i facilitar-la mitjançant la clarificació de la
postura catalana i l’impuls de la concertació territorial.

Dotar el país d’una xarxa viària adequada, segura i que garanteixi
l’accessibilitat a tot el territori.

•

Impulsar la xarxa d'interès transnacional i completar la xarxa viària bàsica,
comarcal i local.
o

Exigir i facilitar les inversions de l’Estat pendents d’execució o ralentitzades:
completar el corredor mediterrani (A-7 i N-II), la ronda del Vallès (Quart
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o

o

•

Conservar adequadament la xarxa existent i millorar les condicions de
seguretat.
o
o

•

Cinturó), la Tarragona – Montblanc (A-27), la Lleida – Vall d’Aran (A-14), la
Lleida – Osca, la Figueres – Olot (A-26) i l’eix Pirinenc.
Continuar les obres en curs finançades en col·laboració amb el sector privat:
desdoblament de l’eix transversal (C-25), la construcció de l’eix diagonal entre
Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès i Igualada (C-15) i el desdoblament
de la C-17 entre Manlleu i Ripoll.
Formular un Pla Econòmic i Financer de GISA 2011-2015 que prevegi les
actuacions a realitzar durant aquest període d’acord amb les condicions
econòmiques de la Generalitat.

Mantenir la bona qualitat de la xarxa viària existent mitjançant programes de
manteniment i millora.
Impulsar un pla d’actuació de seguretat viària amb incidència especial als trams
de concentració d’accidents.

Impulsar una nova política equitativa i harmonitzada del sistema de peatges
com a eina de gestió de la mobilitat.
o
o
o

Dibuixar un model harmònic en el conjunt de l’Estat i eliminar progressivament
el greuge actual que pateix Catalunya.
Impulsar un nou model del sistema de peatges que gestioni correctament els
trànsits de pas en relació a la mobilitat local.
Desenvolupar el marc d’implantació de l’Eurovinyeta com a sistema
d’internalització dels costos ambientals i infraestructurals del transport de
mercaderies per carretera de manera coordinada amb els territoris veïns.

Promoure una xarxa d’infraestructures integrada que millori la competitivitat
i el desenvolupament econòmic.

•

Dotar el país d’un sistema aeroportuari competitiu, en xarxa i que afavoreixi
l’activitat econòmica.
o

o

o
o

o

•

Aconseguir la participació determinant de les institucions catalanes en el futur
ens de gestió de l’aeroport de Barcelona (per marcar les línies estratègiques
d’explotació de les instal·lacions i decidir el futur gestor privat de l’aeroport).
Requerir el traspàs de la titularitat dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell;
cosa que comporta la prèvia desclassificació de la condició d’interès general
que ara ostenten.
Interconnectar mitjançant tren d’altes prestacions els aeroports principals.
Desenvolupament de polítiques de promoció dels aeroports catalans,
mitjançant taules estratègiques, orientades a garantir-ne la viabilitat i la
generació de riquesa pel territori. Impulsar de manera prioritària la taula
estratègica de l’aeroport d’Alguaire.
Impulsar la creació i millora dels aeroports i aeròdroms, en particular l’aeroport
de la Seu d’Urgell i de l’aeroport corporatiu d’Igualada-Òdena.

Potenciar els ports catalans com la porta logística de la Mediterrània.
o

o

o

Assolir el traspàs total de la gestió dels ports de Barcelona i Tarragona o,
almenys, garantir una participació determinant catalana en els òrgans de
govern dels ports d’interès general situats al nostre país.
Impulsar el transport marítim, el cabotatge (short sea shipping) i les autopistes
del mar com alternativa al transport de mercaderies per carretera en corredors
molt congestionats.
Potenciar el sistema portuari català mitjançant l’especialització i
complementarietat entre els ports.
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•

Dotar Catalunya d’un sistema ferroviari segregat per al transport de
mercaderies i d’ample internacional.
o
o

o

o

•

Promoure una xarxa logística integrada i multimodal que impulsi la
competitivitat del país.
o
o

o

•

Impulsar un corredor mediterrani de mercaderies segregat com a prioritat dins
la xarxa bàsica transeuropea.
Avançar en la modernització, millora i progressiva adaptació a ample mixt o
internacional de les línies convencionals destinades al transport de
mercaderies.
Impulsar un Pla d’accessos ferroviaris a ports, aeroports i centres logístics, per
tal d’incrementar els seus respectius hinterlands i fomentar una operació en
xarxa més eficient i competitiva.
Fomentar nous serveis de transport de mercaderies per ferrocarril
conjuntament amb les principals empreses productores o de distribució.

Impulsar les àrees logístiques en desenvolupament i les associades a nodes de
transport (ports i aeroports) i fomentar-ne la intermodalitat.
Promoure noves àrees logístiques intermodals en llocs estratègics del territori
dotats de bona accessibilitat viària i especialment ferroviària, que configurin
una xarxa logística equilibrada dins el territori català.
Millorar la competitivitat i els serveis complementaris del sector del transport de
mercaderies (ex: programes suport transportistes, xarxa d’aparcaments de
camions).

Promoure el desenvolupament de nou sòl per activitats econòmiques.

6.3. Transport públic
Avançar cap a un model de mobilitat més sostenible ambientalment i econòmicament,
en el qual la millora de la gestió és un aspecte clau.
Fomentar un transport públic de viatgers integrat, de qualitat i sostenible
econòmicament que garanteixi una mobilitat eficient.

•

Desenvolupar i consolidar els òrgans i instruments de planificació i gestió de la
mobilitat a tot el territori català.
o
o
o

•

Expandir la integració tarifària al conjunt de Catalunya.
Acabar i desenvolupar els Plans directors de mobilitat (PDM) que falten.
Completar l’adaptació de la xarxa de transport públic per a persones de
mobilitat reduïda.

Adequar la planificació dels serveis del transport públic a les necessitats dels
usuaris i de cada territori.
o

Formular un nou Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2012-2015.

•

Seguir avançant en la millora i integració dels sistemes d'informació als usuaris.

•

Millorar els serveis del transport urbà i interurbà de viatgers per carretera i la
intermodalitat amb els serveis de tren, així com la competitivitat del sector.
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Millorar la gestió i les infraestructures dels serveis ferroviaris de viatgers de
forma integrada amb la ciutat d'avui i el disseny de la del demà.

•

Garantir la inversió de l’Estat a Catalunya i aconseguir, per part de la
Generalitat, una incidència suficient sobre la gestió de les infraestructures
ferroviàries de titularitat estatal o bé el traspàs de la seva titularitat.
o

o

o

o

o

•

Redefinir el servei de rodalia de Barcelona i els regionals convencionals de
Catalunya en un marc de gestió única i amb el finançament adequat dels
serveis; i impulsar els serveis de rodalies a Girona, Lleida i Tarragona. Això és:
redefinir Rodalies Catalunya.
o
o
o
o
o

•

Establir una comissió de seguiment o una “antena” d’ADIF a Barcelona per tal
de poder incidir sobre la planificació, priorització i programació de les
inversions i actuacions d’Adif a Catalunya i així garantir el compliment dels
compromisos d’inversió inclosos al Pla de rodalia de Barcelona 2008-2015
(4.000 MEUR).
Renegociar els traspassos pel que fa als serveis de viatgers de rodalies i
regionals sobre la xarxa d’ample ibèric de la xarxa ferroviària d’interès general
per tal d’aconseguir el traspàs de la gestió de la infraestructura.
Negociar un programa de traspassos, a mesura que es completi la nova xarxa
d’alta velocitat, dels trams de la xarxa convencional en l’àmbit de la rodalia de
Barcelona i de les rodalies de Girona, Tarragona i Lleida fins poder segregar
una xarxa de rodalies i de la Generalitat.
Finalitzar les obres en curs del corredor Mediterrani ferroviari d’altes
prestacions: finalització dels túnels urbans de Barcelona i Girona; connexió
entre Perafort i l’Hospitalet de l’Infant. Impulsar la línia d’alta velocitat entre
Castelló-Tarragona.
Garantir una entrada d’ample mixt del corredor mediterrani pel nord (Pobla de
Montornès – Tamarit) a l’interior de la ciutat de Tarragona i de Reus, tal com
preveu el planejament territorial.

Reformular l’actual proposta de contracte-programa amb Renfe i explorar si hi
ha una alternativa viable a Renfe.
Reclamar la gestió de les estacions per part de la Generalitat, per tal que
aquesta pugui delegar-la a l’operador dels serveis que es determini.
Reestructuració de línies i horaris de rodalies i regionals.
Redactar una proposta per definir els serveis de Rodalies a Girona, Lleida i
Tarragona conjuntament amb les ATMs territorials.
Negociar el traspàs de les competències d’ordenació i gestió dels serveis
regionals d’altes prestacions (els Avant) que operen o operaran sobre la xarxa
d’alta velocitat en ample UIC.

Promoure la millora i l’ampliació de les infraestructures ferroviàries de transport
metropolità.
o
o
o
o

Redactar un nou Pla Director d’Infraestructures 2011-2020 (PDI) realista des
del punt de vista financer.
Reprogramar la construcció de la línia 9.
Establir el nou contracte programa entre l’Estat i l’ATM de Barcelona amb un
increment de la participació de l’Estat en el finançament de l’ATM.
Impulsar Pla de millora dels Ferrocarrils de Catalunya.

Millorar les infraestructures i garantir la qualitat del transport urbà i interurbà
de viatgers per carretera.

•

Millorar la xarxa d'estacions d'autobusos i els equipaments del transport públic
de viatgers per carretera.
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•

Impulsar actuacions de millora de la mobilitat i l'eficiència del transport públic de
viatgers, especialment als grans accessos metropolitans.
o

Acabar els projectes de BUS-VAO i avançar en els mecanismes de gestió del
trànsit a favor del transport públic.

6.4. Sostenibilitat ambiental i valorització dels espais naturals i la
biodiversitat
Impulsarem polítiques ambientals i de lluita contra el canvi climàtic com un
eix transversal i vertebrador del país.

•

Desenvolupar una estratègia catalana de sostenibilitat davant el canvi climàtic.
o

o

o

o

o

•

Impulsar polítiques de gestió de la demanda, estalvi energètic i millora de
l’eficiència, enteses com accions transversals a totes les polítiques de
l’Administració de la Generalitat.
Impulsar l’elaboració d’un Pla de mitigació de les emissions que cobreixi el
període 2013-2020. (D’acord amb els objectius de reducció d’emissions
establerts per la UE).
Reactivar la Comissió Interdepartamental de Canvi Climàtic amb la missió de
coordinar l’elaboració del Pla i per implantar les polítiques transversals d’estalvi
energètic i de millora de l’eficiència a la Generalitat.
Elaborar una estratègia catalana d’adaptació al canvi climàtic 2013-2020 per
tal de:
-

Identificar les zones i activitats sotmeses a un major risc a causa dels
canvis del clima.

-

Plantejar accions per a l’adaptació.

Impulsar el nou paper del Servei Metereològic de Catalunya, per tal d’elaborar
conjuntament amb l’Oficina de Canvi Climàtic, projeccions a partir d’escenaris
que planteja el futur estat de l’atmosfera

Impulsar la informació, la sensibilització i l'educació ambiental per al conjunt de
la ciutadania.
o

o
o
o

o
o

o
o

Convertir el portal de Medi Ambient de la Generalitat en la veu divulgativa de
tota la política ambiental del Govern, actuant com a finestra única i agrupant
totes les temàtiques, accions i iniciatives que tinguin relació amb el medi
ambient a Catalunya, independentment del departament d’on provinguin.
Col·laborar amb el Tercer Sector Ambiental donant suport a les entitats que
treballen en l’àmbit del medi ambient
Impulsar la creació d’un registre d’entitats que treballen en l’àmbit del medi
ambient
Impulsar noves vies de finançament de les entitats del Tercer Sector Ambiental
promovent la col·laboració i el suport del sector privat, la societat civil, les
empreses i altres administracions (estatal i europea).
Consolidar i incrementar les accions del Programa Escoles Verdes i la xarxa
d’escoles per a la sostenibilitat.
Potenciar el Servei Meteorològic de Catalunya mitjançant la millora dels
equipaments meteorològics, radars, xarxa de descàrregues elèctriques, i la
xarxa d’observacions meteorològiques.
Millora dels models de mesoescala a nivell estacional.
Potenciació de la comercialització dels productes del Servei Meteorològic de
Catalunya.

Pla de Govern 2011-2014. 3 de maig (Revisió de 14 de setembre de 2011)

Pàgina 55

•

Incorporar criteris mediambientals i de protecció de la biodiversitat en el conjunt
de l'acció de Govern.
o

o
o
o
o
o
o

o
o
o
o

o
o
o

Elaborar un Pla d’Acció entre els departaments de Territori i Sostenibilitat i
d’Empresa i Ocupació, per estimular l’economia verda per tal de generar
ocupació.
Impulsar mesures i accions de recerca i d’innovació ambiental dins el Pla
nacional de Recerca i Innovació (PRI).
Col·laborar amb universitats, col·lectius i empreses per introduir millores en els
seus processos productius o en el disseny dels seus productes (ecodisseny)
Aprovar l’any 2011 el Programa Català d’Ecodisseny 2011-2015.
Assolir uns nivells d’ambientalització de la contractació pública en línia amb els
països més capdavanters a Europa
Enfortir la col.laboració público-privada per millorar els parcs naturals existents i
futurs.
Promoure la planificació dels espais naturals dins la Xarxa Natura 2000 encara
pendents, en consens amb el territori i els sectors afectats, tot garantint-ne la
pluralitat d’usos.
Ordenar i interactuar en la preservació del medi rural i natural existent, tot
col·laborant en la projecció del paisatge rural.
Augmentar la qualitat de vida en el medi rural.
Afavorir la gestió de la biomassa forestal com a font energètica.
Vetllar perquè les bases dels concursos recullin propostes de millores
ambientals, minimització de residus, utilització de materials reciclats, compra
verda, eficiència en el consum d’aigua, etc.
Renovar la flota de vehicles amb vehicles baixos en emissions i amb criteris
d’eficiència energètica.
Dissenyar noves inversions en infraestructures i equipaments sota criteris de
sostenibilitat, eficiència i integració en l’entorn.
Adaptar progressivament les instal·lacions i edificacions de titularitat pública per
tal de fer-les més eficients, amb l’estalvi econòmic corresponent.

Promoure la qualitat ambiental mitjançant la prevenció i el control de la
contaminació atmosfèrica, acústica i lluminosa i la responsabilitat ambiental.

•

Millorar la qualitat de l’aire i controlar les emissions a l’atmosfera.
o

o
o
o

o

Prevenir les emissions a l’atmosfera de les activitats amb un potencial més
elevat de contaminació mitjançant les autoritzacions ambientals però també
amb l’establiment d’acords voluntaris que els permetin implementar les millors
tècniques disponibles.
Planificar i desenvolupar el sistema de control a Catalunya en relació al REACH
(registre d’avaluació i autorització substàncies i preparats químics)
Optimitzar i racionalitzar l’estructura de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la
Contaminació Atmosfèrica (XVPCA).
Elaborar un nou Pla d’actuació de qualitat de l’aire (40 municipis declarats de
protecció especial) on s’inclouran mesures que impulsin, incentivin i afavoreixin
una nova visió de la mobilitat a la vegada que es treballarà conjuntament i de
forma coordinada amb els agents i les administracions responsables d’executar
les mesures, tant pel que fa a les millores en el sector industrial, al sector
transport i al sector energètic.
Implementar un sistema de modelització de la qualitat de l’aire a tot Catalunya
que permeti fer seguiment de l’evolució de la qualitat de l’aire en funció de les
mesures adoptades.
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•

Prevenir la contaminació acústica, lluminosa i electromagnètica.
o
o

o

o

•

Donar suport i assessorar a les entitats locals en les tasques de control i
inspecció de la contaminació acústica i lluminosa.
Promoure convenis de col·laboració amb els ens locals per fomentar la
implementació de les mesures d’ordenació ambiental de l’enllumenament i per
a la millora de l’eficiència energètica dels enllumenats públics.
Prestar el suport tècnic, jurídic i administratiu necessari per a l’elaboració dels
mapes estratègics de soroll i els corresponents plans d’acció en matèria de
contaminació acústica a les administracions locals i a les administracions
titulars d’infraestructures.
Implementar l’ordenació d’instal·lacions de telefonia mòbil i d’altres
instal·lacions de ràdio comunicació.

Promoure la competitivitat responsable de les empreses i l'administració
catalanes mitjançant l'ús eficient dels recursos i la reducció de l'impacte
ambiental de productes i serveis.

o
o

o
o
o

Facilitar l’activitat econòmica, agilitant i simplificant la tramitació ambiental
d’autoritzacions i modificacions d’activitats empresarials.
Facilitar la tramitació de les desgravacions fiscals que puguin aplicar-se a les
empreses per a la realització d’inversions que redueixen l’impacte ambiental i
l’ús de recursos.
Desenvolupar la dimensió industrial del medi ambient com a motor de
creixement.
Impulsar una política fiscal verda.
Acompanyar les petites i les mitjanes empreses, els emprenedors i els
autònoms en el procés d’adaptació tecnològica per causes ambientals.

6.5. Polítiques d’aigua i de residus. Estalvi, eficiència i aprofitament de
recursos
Garantir l'abastament d'aigua a tot el país amb una visió integral del cicle de
l'aigua
Garantir l'abastament i la qualitat de l'aigua arreu del país com a factor
determinant per a la prosperitat de tot el territori, amb una visió integral del
cicle de l'aigua i amb especial cura de la qualitat dels nostres rius.

•

Aconseguir l'administració i gestió eficient del cicle de l'aigua.
o
o

•

Elaborar un pla de viabilitat econòmica de l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i
refinançar l’endeutament de l’ACA i ATLL (Aigües Ter Llobregat).
Aconseguir la simplificació dels tràmits administratius de l’ACA.

Millorar la disponibilitat i l'abastament d'aigua.
o
o
o
o

Garantir l’abastament d’aigua a tot el país com a factor
determinant per a la prosperitat de tot el territori.
Prevenir futures sequeres, estudiant diferents solucions infraestructurals.
Fomentar el consum responsable d’aigua.
Aportacions netes de nou recurs al sistema: gestió eficient d’aqüífers,
regeneració i reutilització d’aigües.
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o
o
o
o

•

Millorar els sistemes de sanejament de l'aigua.
o
o
o
o

•

Optimitzar la Xarxa.
Estudiar la viabilitat del transvasament del Roine.
Avaluar i millorar el sistema de detecció de fuites en les conduccions d’aigua
que depenguin de l’Administració de la Generalitat.
Establir sistemes de foment de la millora de rendiment de les xarxes en baixa.
Actualitzar els Programes de Sanejament d’Aigües Residuals (PSARU) i
Industrials (PSARI).
Utilitzar les millores tècniques disponibles en el tractament de les aigües
residuals.
Minimitzar la producció de residus i subproductes dels processos de depuració.
Optimitzar el balanç energètic del procés de depuració.

Millorar els ecosistemes aquàtics i fluvials i prevenir els riscos i les
emergències.
o
o
o
o

Actuar contra la regressió i salinització del delta de l’Ebre.
Garantir els cabals ecològics.
Reduir el transvasament de la conca del Ter.
Fomentar la millora de l’estat ecològic de les masses d’aigua de Catalunya.

Impulsar una gestió de residus sostenible en el triple vessant: ambiental,
econòmic i social

•

Reduir la generació de residus, millorar la seva gestió i incrementar-ne la seva
valorització.
o
o
o

Incrementar la quantitat i la qualitat de les fraccions recollides selectivament,
contenció dels costos de recollida.
Analitzar i revisar els programes de gestió de residus
Revisar el Pla territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus
Municipals de Catalunya (PTIRMC):
Donant compliment al principi de proximitat i suficiència sense entrar
en contradicció amb la directiva comunitària de trasllat de residus.
Reduir i abaratir la necessitat de transport entre municipis i les
instal·lacions.
Plantejar la tipologia de les instal·lacions d’acord amb les necessitats
del territori, a la quantitat i a la tipologia dels residus. En determinats
àmbits rurals, promoure, quan sigui possible, els tractaments en origen.
Aconseguir que els costos del tractament siguin similars i que
incorporin costos de reposició.
Garantir una xarxa d’instal·lacions suficients.
Repensar els àmbits territorials definits al 1r Pla Territorial
d’infraestructures de gestió de residus.
Avaluar sinergies de gestió de residus municipals i industrials, plantes
públiques i privades. Considerar modalitats alternatives de finançament
d’infraestructures.

o

o

Noves infraestructures de residus consensuades amb el territori: més enllà de
les compensacions econòmiques, el consens ha de buscar l’acceptació de les
instal·lacions especialment en el cas de la valorització.
Promoure un model més eficient de gestió d’envasos.
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•

Fomentar mesures de prevenció, participació i informació.
o

Fomentar actuacions de suport al territori en matèria de residus:
Impulsar les línies d’ajuts en matèria de prevenció i de recollida
selectiva i valorització de residus.
Simplificar la tramitació administrativa, unificant les diverses ordres
ajuts en una única ordre.
Nova ordre específica d’ajuts adreçada a la recerca.

6.6. Energia i canvi climàtic
Un model energètic equilibrat basat a garantir la qualitat del
subministrament; establir un model competitiu econòmicament i amb menys
dependència exterior; respectar el medi ambient, amb un pes més gran de
les energies renovables; reduir els combustibles fòssils, i millorar
l’eficiència en la utilització de l’energia, per arribar a un model català de
generació i consum d’energia que sigui sostenible.
•

Assegurar un paper clau de les polítiques d’estalvi i l’eficiència energètica i de
desenvolupament de les energies renovables per assolir un sistema energètic
sostenible per a Catalunya i consolidar l’actuació decidida de la Generalitat i de
les altres administracions públiques catalanes envers el nou model energètic
com a element exemplaritzant i de dinamització.
o
o

•

Millorar la planificació energètica per a Catalunya, establint unes estratègies
coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya, integrant el seu
desenvolupament social, econòmic i ambiental i assolint una seguretat
energètica i ambiental conforme amb aquests principis.
o

•

Garantir el subministrament de recursos minerals i fer-ho compatible amb
l’adequada protecció del medi ambient, les prescripcions urbanístiques i la
seguretat de les explotacions.

Impulsar la millora de les infraestructures energètiques, la garantia i qualitat
dels seus serveis i l'eficiència d'aquests sistemes.
o
o

•

Tramitar i aprovar pel Govern el Pla de l'Energia i Clima de Catalunya 20122020.

Assolir un model d’aprofitament dels recursos miners eficient i sostenible.
o

•

Incrementar la potència eòlica instal·lada.
Incrementar l’ús de la biomassa com a font energètica.

Desenvolupar el Pla d’electrificació rural de Catalunya (PERC).
Desenvolupar el Pla d’Extensió de la Gasificació de Catalunya.

Millorar la situació de vulnerabilitat del sistema elèctric de Catalunya per
assegurar la garantia de subministrament del conjunt de consumidors i usuaris
aplicant la llei de garantia i qualitat del subministrament elèctric.
o
o

Analitzar la suficiència i controlar l’execució de tots els Plans d’inversió que les
empreses elèctriques tenen l’obligació de presentar anualment.
Potenciar
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6.7. Polítiques d’habitatge, construcció ecoeficient i millora urbana
Facilitar l'accés a l'habitatge a la ciutadania, reactivar el sector de la construcció
i promoure uns pobles i ciutats més cohesionats i amb qualitat de vida
Facilitar l’accés a l’habitatge a la ciutadania.

•

Facilitar la provisió d’habitatges a preu assequible i facilitar-ne l’accés.
o

o

o

o
o
o
o
o
o

Constituir un Consell Assessor d’experts en matèria d’habitatge que proposi
polítiques pragmàtiques i realistes per millorar l’accés a l’habitatge i impulsi el
sector.
Reformular el Pacte Nacional per a l’habitatge amb una visió ambiciosa però
realista amb l’objectiu de revifar l’activitat en el sector i garantir un accés més
fàcil a l’habitatge.
Desenvolupar i aprimar alhora l’estructura de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, com a instrument per desenvolupar totes les actuacions públiques
en matèria d’habitatge.
Participar en el debat sobre la modificació de la normativa hipotecària i de la
regulació de la dació en pagament en col·laboració amb l’Estat.
Col·laborar amb la iniciativa privada per facilitar la construcció d’un parc
d’habitatges de lloguer a preu reduït.
Buscar noves fórmules que superin la dicotomia propietat/lloguer en el règim de
tinença dels habitatges.
Replantejar el Pla per al Dret a l’Habitatge 2009-2012.
Buscar fórmules per facilitar el primer accés a l’habitatge en règim de compra.
Potenciar línies de finançament públic en matèria d’habitatge amb l’objectiu de
donar suport al sector i facilitar l’accés a l’habitatge.

Reactivar el sector de la construcció per recuperar ocupació.

•

Modificar la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge.
o
o
o
o
o
o

Replantejar el sistema d’adjudicació dels habitatges amb protecció oficial.
Modificar el termini de qualificació dels habitatges amb protecció oficial.
Eliminació de l’expropiació forçosa de l’usdefruit dels habitatges per
desocupació.
Modificar el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge.
Modificar la normativa d’habitabilitat per fer-la compatible amb les promocions
d’obra nova com en les obres de rehabilitació.
Agilitar les tramitacions administratives en matèria d’habitatge.

•

Mobilitzar els estocs de sòl i d’habitatge del nostre territori.

•

Promoure nou sòl residencial.

o Modificar i simplificar tant la legislació urbanística com d’habitatge per facilitar la
o

remuntada del sector amb una visió a mitjà i llarg termini, i evitant que en un
futur es tornin a produir tensions i excessos.
Redefinir la funcionalitat de les àrees residencials estratègiques conjuntament
amb els ajuntaments i amb els agents públics i privats implicats en el seu
desenvolupament.
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Promoure actuacions de millora urbana i de revitalització dels nuclis antics
per tal d’aconseguir la millora de la qualitat de vida als barris i ciutats de
Catalunya.

•

Aconseguir la millora de les condicions i la qualitat de vida dels barris que
presenten una especial problemàtica.
o
o

Aplicar la Llei de barris com a instrument de millora de barris, treballant
conjuntament amb els ajuntaments.
Flexibilitzar i ampliar el termini d’execució dels projectes en dos anys més.

•

Recuperar el patrimoni i revitalitzar els nuclis antics.

•

Millorar les condicions de precarietat urbanística i manca de serveis de les
urbanitzacions de baixa densitat.
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Eix 7. Administració

Una administració àgil i sostenible al servei del ciutadà, i dels objectius de
desenvolupament econòmic i social del país.

6 ÀMBITS

46 OBJECTIUS

ÀMBITS:
1. Reforma de l’administració de la Generalitat
2. Funció pública
3. Organització territorial i administració local
4. Administració de Justícia
5. Dret i societat
6. Transparència de l’administració i de l’acció de govern

7.1. Reforma de l’administració de la Generalitat
La reforma de l’administració és la gran reforma pendent. Cal una
administració pública que respongui amb més eficàcia i agilitat, amb tràmits
senzills i menys burocràcia.

•

Impulsar l’avaluació de l’impacte de les iniciatives normatives, per tal de
garantir una regulació més àgil i racional que no generi als ciutadans i a les
empreses costos innecessaris o desproporcionats.

•

No aprovar cap regulació nova que no comporti, com a mínim, l’eliminació
d’una d’antiga.

•

No aprovar cap regulació nova que comporti càrregues administratives
innecessàries i desproporcionades per als ciutadans i les empreses.

•

Potenciar sempre que es pugui l’adopció de mesures de simplificació
administrativa en l’ordenament jurídic català, en especial el règim de
comunicació prèvia i de declaració responsable, en substitució del règim
d’autorització.
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•

Pla nacional per a l’administració electrònica que comporti la generalització dels
tràmits electrònics i en línia i, conseqüentment, la supressió de l’ús del paper
en la tramitació administrativa.

•

Generalitzar la utilització dels certificats digitals per a la ciutadania i les
empreses i la interconnexió entre les administracions.

•

Rellançar el Consorci de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC).

•

Millora en el registre, gestió i divulgació de la informació econòmica financera
de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

•

Substituir progressivament la factura tradicional per la factura electrònica.

•

Elaborar cartes de serveis que estableixin quins són els drets, les obligacions i
les responsabilitats tant dels ciutadans com de l’administració prestadora de
serveis en les seves relacions.

Impulsar un marc jurídic eficient i estable i estimular l'agilitat, simplificació i
racionalitat administrativa per facilitar l'activitat econòmica.
•

Elaborar les normes tenint en compte el principi “pensar primer a escala petita”,
per tal de garantir que s’adapten a les característiques de les pimes i que no
comporten costos desproporcionats.

•

Avançar en la reducció efectiva de les càrregues administratives innecessàries,
que afecten especialment les pimes i els professionals autònoms.

•

Aconseguir que el 90% dels tràmits estiguin disponibles a la finestreta única
empresarial (en 4 anys).

•

Reduir el temps d’espera a zero per a les empreses que facin tràmits amb
l'administració, simplificant i homogeneïtzant els procediments, i reduint
requeriments, documentació i tràmits innecessaris.

•

Potenciar el rol de les TIC a l’Administració per generar eficiències i millorar els
serveis públics centralitzant la governança.

•

Simplificar i consolidar la regulació normativa per tal de fer-la més accessible
als destinataris i facilitar-ne el compliment.

•

Impulsar un nou model d’inspecció més racional que eviti càrregues
innecessàries a les empreses.
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7.2. Funció Pública
Una funció pública professionalitzada, formada i eficient.

•

Implantar progressivament la carrera professional en les administracions
públiques que inclogui l’avaluació de la competència, el compliment dels
objectius, i la retribució variable.

•

Dignificar el prestigi professional i social de totes les treballadores i els
treballadors del sector públic de Catalunya.

•

Incorporar la figura del directiu públic professional.

•

Reformar la funció pública a les administracions públiques de Catalunya,
mitjançant un marc normatiu integral.

•

Pla de racionalitat de l’administració de la Generalitat al territori, per garantir,
per exemple, que hi hagi com a màxim un representant territorial de cada
Departament de la Generalitat a cadascun dels territoris.

7.3. Organització territorial i administració local
Catalunya ha tenir una organització territorial pròpia.

•

Iniciar un diàleg amb el territori i el món públic per consensuar un model propi
d’organització territorial que no suposi un augment de costos i de nivells
administratius per a la ciutadania.

•

Treballar per eliminar l’actual divisió provincial.

•

Nova Llei de governs locals de Catalunya que actualitzi i adeqüi les
competències.

•

Fer la Llei de l’Aran per desplegar el règim jurídic especial previst a l’Estatut de
Catalunya.

•

Llei de finançament local de Catalunya, que inclourà els principis de suficiència
de recursos, equitat, autonomia i responsabilitat fiscal dels ens locals.

•

Llei de finestreta única per a totes les administracions catalanes.
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7.4. Administració de justícia
Una Administració de justícia configurada com un servei públic per als
ciutadans.
•

Implantar el nou model d’oficina judicial i desenvolupar les noves tecnologies
de comunicació i gestió de la informació per millorar l’eficiència de la resposta
judicial i, en especial, la reducció dels terminis.
o
o
o
o
o

•

Donar impuls a la creació d’un Consell de Justícia de Catalunya com a òrgan
de govern desconcentrat del CGPJ (Consell General del Poder Judicial) i amb
totes les funcions que permetin acostar la justícia al ciutadà.
o

o

•

o

Presentar la proposta de reforma de la Llei orgànica del poder judicial i de les
altres normes complementàries que permetin fer del TSJC l’última instància
jurisdiccional a Catalunya.
Desenvolupar els mitjans de suport adequats perquè el TSJC exerceixi
d’última instància a Catalunya.

Aconseguir una justícia més àgil i propera al ciutadà garant de la tutela judicial
efectiva.
o
o
o

o
o
o
o
o

•

Presentar la proposta de reforma de la Llei orgànica del poder judicial i de les
altres normes complementàries per tal de crear el Consell de Justícia de
Catalunya.
Crear el Consell de Justícia de Catalunya.

Impulsar les reformes que permetin fer del TSJC (Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya) l’última instància jurisdiccional a Catalunya.
o

•

Posar en marxa el nou model d’oficina judicial als partits judicials de
Catalunya.
Implantar un nou model organitzatiu de l’oficina fiscal.
Desenvolupar i implantar les aplicacions informàtiques en l’entorn e-justícia.cat
Ampliar l’intercanvi telemàtic d’informació amb altres administracions.
Construir la tramitació dels expedients electrònics judicials.

Garantir una assistència jurídica gratuïta de qualitat vinculada a la insuficiència
de recursos per litigar.
Promoure l’ús i el coneixement de la llengua catalana en l’àmbit de la justícia i
dels professionals que s’hi relacionen.
Elaborar una proposta de modificació de la Llei orgànica del poder judicial
(LOPJ), per garantir els drets lingüístics dels ciutadans de Catalunya davant
l’Administració de justícia.
Fer efectiva la Carta dels drets dels ciutadans davant l’Administració de justícia
i millorar el model d’oficines d’atenció al ciutadà (OAC).
Modernitzar els registres civils i desenvolupar els serveis electrònics.
Desenvolupar i adequar l’organització del mapa judicial de Catalunya.
Optimitzar els recursos humans amb una millora del dimensionament de
personal i amb l’adequació de la formació a la relació de llocs de treball.
Definir i desplegar un nou model de justícia amb tribunals d'instància.

Assumir la competència plena sobre els mitjans personals de l’Administració de
justícia (AJ) a Catalunya i fomentar l’estabilitat de la plantilla judicial.
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o

o
o

•

Ampliar l’exercici de competències en matèria de mitjans materials que
permetin, entre d’altres, la gestió dels recursos econòmics generats per
l’Administració de justícia a Catalunya.
o
o
o
o

•

Participar en la gestió de les taxes estatals en l’àmbit de l’Administració
justícia i en els seus rendiments.
Participar en la gestió dels comptes de dipòsits i consignacions judicials i
els seus rendiments.
Presentar una proposta de modificació de la Llei de taxes i preus públics
Catalunya, per a l’establiment d’una o més taxes judicials.
Reclamar el traspàs de l’edifici del Registre Civil exclusiu de Barcelona i
l’Institut de Toxicologia en l’àmbit de Catalunya.

de
en
de
de

Potenciar la justícia de pau i desenvolupar noves competències en aquest
àmbit.
o
o

•

Aconseguir l’ampliació de les competències en matèria de mitjans personals al
servei de l'Administració de justícia a Catalunya conjuntament amb la resta de
CCAA amb competències en matèria de justícia
Assumir la convocatòria d’oposicions de personal al servei de l’Administració de
Justícia i dels concursos per a la provisió dels llocs de treball
Proposar la modificació de la llei Orgànica del Poder Judicial, a fi que també
sigui transferida la gestió de mitjans personals respecte del cos de secretaris
judicials

Assumir les competències en justícia de pau referents a les indemnitzacions
als jutges i jutgesses de pau de Catalunya.
Reforçar la justícia de pau i difondre la seva actuació en l’àmbit de Catalunya.

Actualitzar i desenvolupar el pla d’equipaments judicials de Catalunya.
o
o

Finalitzar i posar en funcionament els nous edificis judicials.
Adequar i aprovar el nou Pla d’Equipaments judicials a Catalunya 2011-2018.

7.5. Dret i societat
Un dret propi adequat a la realitat social del país

•

Desenvolupar el dret civil català completant la renovació del Codi Civil català
com a instrument per a l’harmonització d’una societat en procés de canvi
continu.
o
o
o
o
o

Adaptar el dret civil català a la realitat social estudiant i proposant, si s’escau,
les modificacions de les lleis vigents.
Estudiar i elaborar la proposta del Llibre VI del Codi civil de Catalunya.
Difondre el dret civil català i implicar-hi els diferents col·lectius professionals
relacionats, per mitjà de convenis i de l’execució del Pla de difusió.
Reestructurar l’Observatori de Dret Civil de Catalunya per potenciar-lo com a
instrument de seguiment, estudi, debat i divulgació del dret civil català.
Exercir les competències relatives als recursos contra la qualificació negativa
dels títols o les clàusules concretes en matèria de dret català que s'hagin
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d'inscriure en un registre de la propietat, mercantil o de béns mobles de
Catalunya.

•

Impulsar la mediació en l’àmbit del dret privat, com a mitjà de resolució
extrajudicial de conflictes per a una millora de les relacions socials a Catalunya.
o

o
o

o

•

Orientar i intensificar la mediació a través de noves xarxes d’orientació i
informació mediadora, i establir nous convenis amb corporacions de dret
públic.
Impulsar la col·laboració amb els òrgans judicials per augmentar les
derivacions judicials.
Divulgar la mediació en els diferents àmbits d’actuació (escolar, salut, empresa,
entitats financeres, persones consumidores i usuàries) per conscienciar la
societat.
Adaptar el Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya per donar
compliment a la Llei 15/2009, de 21 de juliol, en l'àmbit del dret privat, i
racionalitzar els processos de treball.

Promoure les entitats jurídiques com a instrument de participació de la societat
civil en l’interès general del país.
o

o
o
o

Simplificar els procediments administratius relatius a les entitats jurídiques i
reduir-ne els terminis, adaptant-los al marc legal i generalitzant l’ús dels
sistemes telemàtics.
Estudiar i elaborar la proposta de la Llei que reguli el Protectorat de les
fundacions i les associacions declarades d'utilitat pública.
Exercir les competències plenes existents en matèria de registres i notariat, i
entitats jurídiques i reivindicar-ne de noves.
Racionalitzar l’organització col·legial i defensa del model català.

7.6. Transparència de l’administració i de l’acció de govern
Una administració més transparent i més propera a la ciutadania per lluitar
contra la desafecció.

•

Aconseguir el consens per elaborar una Llei electoral de Catalunya.

•

Fer públiques les retribucions que es perceben per part dels alts càrrecs per
l’assistència a consells d’administració.

•

Desenvolupar una política de màxima transparència i respecte a la lliure
concurrència i a la igualtat d’oportunitats en la contractació pública.

•

Millorar l’eficiència i impulsar la utilització dels mitjans electrònics i en línia en la
contractació pública, en la tramitació administrativa i en la gestió d’iniciatives
que se sotmeten a l’aprovació del Govern.

•

Aplicar l’avaluació interna i externa de la gestió de les finances públiques, així
com del funcionament dels serveis.

•

Reforçar, modernitzar i potenciar els organismes de control de la gestió pública
existents, com és el cas de la Sindicatura de Comptes o l’Oficina Antifrau de
Catalunya.
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•

Implementar mesures per garantir la transparència i la participació de la
ciutadania, així com dels sectors afectats, en l’elaboració dels projectes
normatius que els puguin afectar.
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Eix 8. Nació, llengua i cultura

Som una nació, nosaltres decidim.

5 ÀMBITS

51 OBJECTIUS

ÀMBITS:
1. Un model de finançament propi per Catalunya
2. Defensa i millora de l’autogovern
3. Política lingüística
4. Cultura
5. Afers Exteriors

8.1. Un model de finançament propi per Catalunya
El Pacte Fiscal: objectiu de país reduir el dèficit fiscal a la meitat.

•

Convocar una cimera amb tots els partits polítics per dissenyar l’estratègia de la
negociació d’un Pacte Fiscal amb l’Estat, de característiques similars a les del
concert econòmic o conveni.

•

Negociar amb el Govern de l’Estat un Pacte Fiscal Català que permeti
gestionar a la Generalitat tots els impostos que generen els catalans.

•

Desenvolupar l’actual model de finançament analitzant totes les seves
potencialitats.

•

Vetllar pel compliment de la Disposició addicional 3a. de l’Estatut en relació
amb les inversions en infraestructures de l’Estat a Catalunya.

•

Renegociar la valoració dels traspassos de serveis de l’Estat a Catalunya ja
efectuats, resoldre els pendents i iniciar-ne de nous.

•

Desenvolupar les funcions de la Comissió Mixta d’Afers Econòmics i Fiscals
Estat-Generalitat (CMAEF) previstes en l’article 210 de l’Estatut de Catalunya.
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8.2. Defensa i millora de l’autogovern

Aconseguir noves cotes de sobirania per a Catalunya.

•

Desplegar l’Estatut de Catalunya amb la seva màxima potencialitat jurídica, tant
en els àmbits que depenen del Govern de la Generalitat com en els que
depenen del Govern espanyol.

•

Defensar les competències exclusives fent que només la Generalitat pugui
exercir les funcions legislativa, reglamentària i executiva, i excloent en aquests
àmbits l’actuació de l’Estat. En les matèries compartides, desenvolupar també
polítiques pròpies per restringir l’abast i el contingut de la normativa bàsica
estatal.

•

Vetllar pel respecte ple dels drets històrics de Catalunya.

•

Renegociar amb el Govern de l’Estat els traspassos que no compleixen amb el
potencial que preveu l’Estatut de Catalunya o els no negociats.

•

Recórrer totes les normatives de l’Estat que el Consell de Garanties
Estatutàries determini que vulneren l’Estatut de Catalunya.

•

Aprofundir en l’autogovern a partir dels objectius fixats pel Parlament de
Catalunya el 30 de setembre de 2005.

•

Garantir una posició determinant sobre totes les infraestructures del país.

•

Elaborar una nova Llei de consultes populars.

8.3. Política lingüística
Política activa de prestigi i qualificació de la llengua catalana.

•

Enfortir la immersió lingüística en tots els nivells de l’educació.

•

Desplegar la Llei del Cinema per tal de poder garantir l’oferta de cinema doblat
al català de manera consensuada amb el sector.

•

Impulsar el Pla de digitalització del cinema.

•

Potenciar les classes de català gratuïtes.
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•

Acostar els centres de normalització lingüística als diferents barris de les ciutats
catalanes i adaptar-ne els horaris a les disponibilitats dels usuaris per potenciar
l’aprenentatge del català.

•

Promoure la presència del català a tots els recursos relacionats amb les TIC.

•

Desplegar polítiques actives en les àrees on perviuen obstacles o un ús
insuficient del català.

8.4. Cultura
Vindicar i cercar la màxima centralitat de la cultura en la dinàmica social.
Desplegar la cultura en totes les seves dimensions: creativa, comunitària,
identitària, productiva i de convivència.
•

Aconseguir un gran Acord per la Cultura, amb la indústria cultural, amb el teixit
associatiu, amb els partits polítics, amb el territori... que ens permeti expressar
la màxima convicció i ambició sobre el nostre potencial cultural.

•

Fer créixer el capital cultural col·lectiu dels catalans millorant les oportunitats
d’accés a la cultura.

•

Contribuir a la professionalització i a la industrialització real dels sectors
culturals del país.
o

Dotar les indústries culturals catalanes de més eines per cobrir les seves
necessitats financeres i de millora de la seva competitivitat.

•

Establir un marc de col·laboració/cooperació estable entre la Generalitat, els
municipis, les associacions i les entitats del país per aprofitar tots els seus
actius i potenciar la cultura.

•

Afavorir els projectes culturals de creació i de difusió conjunts entre els territoris
de parla catalana.

•

Agrupar i potenciar els recursos per optimitzar la internacionalització de les
empreses culturals.

•

Internacionalitzar la cultura catalana universalitzant, fent presents i millorant el
posicionament dels creadors catalans en els circuits espanyols, europeus i
internacionals.

•

Aprofitar les oportunitats de creació, producció i intercanvi cultural que es
deriven de l'aparició dels mitjans digitals emergents, amb el suport a la recerca
i el desenvolupament tecnològic.

•

Dinamitzar els fluxos culturals en el territori que afavoreixin el seu
desenvolupament equilibrat.

•

Potenciar, protegir i promoure tota la música feta, creada i produïda a
Catalunya, i amb una atenció especial a la música catalana i en català.
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•

Pla d’equipaments sota criteris d’equilibri pressupostari coherent entre
continent (infraestructures) i contingut (creació i producció) i fer que sigui
sensible a la realitat dels ens locals.

•

Unificar totes les polítiques aplicades al patrimoni cultural amb l’esperit
d’optimitzar la gestió patrimonial, posar en valor el patrimoni, fer-lo sostenible i
apropar-lo al ciutadà.

•

Desplegar el Pla Integral de la Dansa i creació de circuits al territori.

•

Millorar la xarxa de biblioteques.

•

Insistir i ampliar els programes de foment de la lectura.

•

Preservar, reconèixer i donar valor i visibilitat a la pluralitat de manifestacions
tradicionals del territori.

•

Treballar amb les grans institucions en base a contractes programa.

•

Promoure la cultura de la pau i dels drets humans.

•

Impulsar i fomentar la memòria democràtica.

8.5. Projecció exterior
Situar Catalunya al món fent de Catalunya un actor global al servei dels
interessos de la societat catalana i impulsar la seva projecció com a país.

•

Assolir una acció exterior eficaç, coherent i coordinada amb tots els actors que
actuen a l’escenari internacional, a favor de la màxima internacionalització de la
societat catalana.

•

Estructurar les relacions exteriors del Govern d’acord amb les prioritats
geogràfiques i sectorials dels interessos catalans i enfortir les relacions amb el
cos diplomàtic i consular tot promovent projectes conjunts.

•

Reforçar les capacitats institucionals de la Generalitat en matèria d’acció
exterior i davant la Unió Europea, tot desplegant l’actual marc estatutari en
aquest àmbit.

•

Participar activament en el disseny de les polítiques de la Unió Europea i
facilitar la participació de les institucions i els actors socioeconòmics catalans
en la seva implementació i en els programes europeus que se’n derivin.

•

Emprendre les accions necessàries per al reconeixement de la llengua catalana
a les institucions europees.
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•

Promoure la participació de Catalunya a les organitzacions internacionals, en
particular a la UNESCO.

•

Liderar les xarxes de cooperació territorial que siguin més rellevants per als
interessos de Catalunya.

•

Desplegar i garantir l’eficàcia i la coordinació de les delegacions i oficines de la
Generalitat a l’exterior i posar-les al servei de la internacionalització de
l’economia catalana.

•

Afermar la capitalitat mediterrània de Barcelona i impulsar i donar suport a les
activitats relacionades amb la política i els projectes euromediterranis.

•

Impulsar la projecció internacional de Catalunya a través de la promoció i el
suport a les iniciatives de la societat civil i del foment d’un diàleg proper i
continu amb els generadors d’opinió.

•

Esdevenir un actor eficaç i de qualitat en relació amb la cooperació per al
desenvolupament i la solidaritat internacional.
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