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INTRODUCCIÓ

El Govern Alternatiu de Catalunya presenta el seu Pla de Govern 2021-2023, un document de caràcter 
estratègic que recull les prioritats, els objectius i les línies d’actuació més destacades que impulsarà el 
Govern Alternatiu els pròxims dos anys. Un conjunt de polítiques que creiem que s’han de desplegar 
per recuperar aquests 10 anys perduts i, especialment, per guanyar els 10 anys vinents, i que configu-
ren una alternativa de govern progressista i responsable a l’actual Govern de la Generalitat.

Amb la Unió Europea com a referent en els nivells de qualitat democràtica, igualtat, desenvolupament 
en recerca i innovació i, sobretot, transició ecològica i digital, els nostres grans objectius són, d’una 
banda, la reconstrucció social i la reactivació econòmica des del lideratge públic, amb diàleg social i en 
col·laboració amb la societat per reforçar el nostre Estat del benestar i recuperar la força del nostre 
teixit empresarial, associatiu i institucional.

I d’una altra banda, el bon govern per garantir una gestió política eficaç, una administració accessible 
i eficient, rigorosa i avaluable i una bona gestió dels recursos que són de tots, i la superació del procés 
independentista per passar a la col·laboració lleial entre institucions, a partir d’un millor autogovern i 
del diàleg per promoure la concòrdia entre els catalans i les catalanes.

Així doncs, el Pla de Govern s’estructura en 4 eixos desenvolupats en 24 àmbits d’actuació, 112 objec-
tius i gairebé 200 mesures concretes:
• Desenvolupament econòmic, coneixement, innovació i indústria
• Drets de ciutadania i Estat del benestar
• Territori i transició ecològica 
• Federalisme i bon govern

El Pla de Govern 2021-2023 del Govern Alternatiu s’ha elaborat a partir del programa electoral del PSC i 
dels compromisos formulats en compareixences, declaracions i acords del cap de l’Oposició o els mem-
bres del Govern Alternatiu, tot tenint en compte els compromisos adquirits pel president de la Gene-
ralitat en el debat d’investidura i dels consellers i conselleres en les seves respectives compareixences 
sobre els objectius i les actuacions dels seus Departaments en la legislatura actual.

A més de ser un instrument de planificació, el Pla serveix per fer seguiment i avaluar el compliment 
dels compromisos adoptats, fent un exercici necessari de rendició de comptes de l’actuació del Govern 
Alternatiu amb rigor i transparència. En aquest sentit, es presentaran periòdicament informes de se-
guiment per detallar-ne el compliment. 



PLA DE GOVERN 2021-2023

PLA DE GOVERN 2021-2023 - 4
Setembre 2021

ÍNDEX

INTRODUCCIÓ ................................................................................................................................................................................................................................................................................. 3
ÍNDEX ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 4

EIX 1 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, CONEIXEMENT, INNOVACIÓ I INDÚSTRIA

ECONOMIA, PRESSUPOSTOS I FISCALITAT..................................................................................................................................................................................... 5
UNIVERSITATS, RECERCA I INNOVACIÓ .............................................................................................................................................................................................. 7
EMPRESA I INDÚSTRIA ..................................................................................................................................................................................................................................................... 8
TREBALL  ............................................................................................................................................................................................................................................................................................... 10
COMERÇ I TURISME  ......................................................................................................................................................................................................................................................... 12
AGENDA DIGITAL  ................................................................................................................................................................................................................................................................. 13
CALENDARI D’ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR ........................................................................................................................14

EIX 2 DRETS DE CIUTADANIA I ESTAT DEL BENESTAR 

AFERS SOCIALS I INFÀNCIA ................................................................................................................................................................................................................................... 16
IGUALTAT ............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 18
EDUCACIÓ .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 20
SALUT......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 21
SEGURETAT I CONVIVÈNCIA ............................................................................................................................................................................................................................... 23
CULTURA .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 25
JOVENTUT .......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 27
ESPORTS  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................. 29
CALENDARI D’ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR ........................................................................................................................30

EIX 3 TERRITORI I CANVI CLIMÀTIC

INFRAESTRUCTURES I TERRITORI .............................................................................................................................................................................................................. 33
HABITATGE  ..................................................................................................................................................................................................................................................................................... 34
TRANSICIÓ ECOLÒGICA............................................................................................................................................................................................................................................... 36
MÓN AGRARI, PESCA, ALIMENTACIÓ I REPTE DEMOGRÀFIC .....................................................................................................................39
CALENDARI D’ACTUACIONS I MESURES DE A DESENVOLUPAR .............................................................................................................40

EIX 4 FEDERALISME I BON GOVERN

FEDERALISME  ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 42
PLURALITAT: MITJANS AUDIOVISUALS I LLEI ELECTORAL ...............................................................................................................................43
BON GOVERN: TRANSPARÈNCIA, GOVERN OBERT I FUNCIÓ PÚBLICA ......................................................................................44
MÓN LOCAL .................................................................................................................................................................................................................................................................................... 46
JUSTÍCIA I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA ................................................................................................................................................................................................. 47
CALENDARI D’ACTUACIONS I MESURES DE L’EIX 4 A DESENVOLUPAR .....................................................................................49

ANNEX 1 LLISTAT D’INICIATIVES LEGISLATIVES ................................................................................................................................................................. 50



PLA DE GOVERN 2021-2023

PLA DE GOVERN 2021-2023 - 5
Setembre 2021

EIX 1 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, 
CONEIXEMENT, INNOVACIÓ I INDÚSTRIA

ECONOMIA, PRESSUPOSTOS I FISCALITAT
Catalunya ha perdut en els darrers anys el lideratge econòmic a Espanya. El 2018, Madrid va superar 
Catalunya respecte al PIB autonòmic (MAD 19,2% i 240.000 M€; CAT 19% i 236.000 M€), també en 
termes de creixement econòmic anual (MAD 3,7% i CAT 2,3%), i des de 2017 el PIB català creix per sota 
de la mitjana espanyola.

Des de l’inici del procés, hem vist com més de 5.000 empreses han traslladat el seu domicili social fora 
de Catalunya. Entre aquestes, algunes de les principals empreses catalanes, si tenim en compte la fac-
turació, com CaixaBank, Banc Sabadell, Naturgy, Abertis, Cellnex, Catalana Occident o Planeta; i es va 
produir una fugida de dipòsits d’aproximadament 30.000 M€, només recuperats parcialment.

També hem patit dificultats per atraure inversions o oportunitats estratègiques. Cal recordar que 
vàrem perdre la possibilitat d’instal·lar la seu de l’Agència Europea de Medicaments o la instal·lació de 
fabricants del sector de l’automòbil (Tesla, Thunder Power o Brilliant) que finalment van anar a altres 
països.

Per a l’economia és molt rellevant comptar amb seguretat jurídica i estabilitat política, i aquests dos 
elements no es donen a Catalunya des del 2017. Entre això i la falta de voluntat política per prioritzar la 
indústria com a sector estratègic i la innovació com a palanca de canvi i transformació del nostre teixit 
productiu, Catalunya perd oportunitats que, en cas de no prendre mesures contundents amb urgència, 
haurem de lamentar. Per això, proposem polítiques que han d’ajudar a pal·liar aquesta situació d’ines-
tabilitat, retallades i desídia.

A més, des del març del 2020 estem patint una de les crisis més importants de les darreres dècades, la 
pandèmia de la covid-19. Tanmateix, els governs no han actuat de la mateixa manera que enfront d’al-
tres crisis i hem vist com, tant les institucions europees com el govern espanyol, han donat respostes 
contundents i carregades d’estímuls econòmics per fer front a la crisi i transformar l’economia, per tal 
que esdevingui més resilient.

Així doncs, les institucions europees han suspès les regles fiscals i han aprovat els Fons Next Genera-
tion, un paquet de 750.000 M€ adreçats als països, dels quals 140.000 M€ es destinaran a projectes a 
Espanya per tal de transformar l’economia, esdevenint més digital i sostenible.

Per la seva banda, el govern espanyol ha posat a disposició de les comunitats autònomes més de 30.000 
M€ entre el 2020 i 2021 per fer front a les necessitats de la pandèmia, que han obligat a reforçar els 
sistemes de salut i educació, així com les polítiques socials. Serà important que en els pròxims temps 
Catalunya reforci l’Estat del benestar i prioritzi la innovació i la indústria com a font de riquesa per tal 
d’esdevenir una economia més sòlida i resilient.

Per aconseguir-ho, una de les prioritats haurà de ser comptar amb uns pressupostos que responguin a 
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les necessitats i reptes del moment. Després que s’hagin prorrogat els pressupostos per al 2021, és im-
prescindible aprovar uns nous pressupostos per al 2022, i fer-ho dins el termini i en la forma escaient, 
ja que des del 2009 no s’aproven uns comptes abans del 31 de desembre, amb les conseqüències que 
se’n deriven.

Objectius
• Catalunya ha de comptar amb uns nous pressupostos abans d’iniciar l’any 2022 i 2023, prioritzant la 

reactivació econòmica i social.
• Assolir un sistema fiscal més just i progressiu, on pagui més qui més guanya, més té, més contamina 

i més hereta.
• Treballar per un nou sistema de finançament autonòmic que ens permeti actualitzar l’actual, cadu-

cat des del 2014.
• Transformar l’administració cap a un model més modern i innovador, centrat en el ciutadà i en els 

serveis a prestar.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Presentar les prioritats per als pressupostos del 2022 i 2023, proposant les mesures necessàries 
per resoldre els reptes socials i econòmics que tenim per endavant. Fer seguiment dels pressu-
postos anuals aprovats per tal de fiscalitzar la despesa fixada pel govern de la Generalitat. És 
important estar alerta de l’execució pressupostària.

2. Presentar una proposta per al nou sistema de finançament autonòmic cercant aliances amb altres 
CA per tal d’assolir un sistema més just.

3. Presentar una proposta de reforma fiscal que ens condueixi a un sistema més just i progressiu per 
ampliar les bases fiscals i incrementar la recaptació dels recursos fiscals propis. 

4. Reforçar l’ATC i millorar els mecanismes de coordinació amb l’AEAT per tal d’impulsar un Pla de 
prevenció i reducció del frau fiscal que millori la consciència fiscal de la ciutadania i la cultura tri-
butària, i que actuï de forma inequívoca contra els paradisos fiscals.

5. Proposar un Pla de Racionalització de la despesa a l’Administració de la Generalitat que intro-
dueixi mesures d’eficiència i avaluació de la despesa.

6. Promoure un document de bases per a una nova Llei de contractació pública de Catalunya que 
dissenyi adequadament els procediments i l’organització, actualitzant les clàusules socials, fiscals 
i mediambientals, així com la transparència sobre paradisos fiscals.

7. Recuperar el prestigi i el paper de l’Institut Català de Finances (ICF) com a organisme que afavo-
reix la indústria 4.0 i la transformació digital i ambiental, la internacionalització empresarial. L’ICF 
ha de facilitar crèdits a l’activitat del treball autònom i l’emprenedoria; a projectes d’R+D+i vincu-
lats preferentment amb projectes de reconversió i reorientació industrial, projectes innovadors 
en pimes i reequilibri territorial.

8. Impulsar un Pacte sobre els fons europeus: una economia per transformar i fer seguiment de les 
convocatòries que es realitzen, a través dels fons europeus, per finançar projectes transforma-
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dors de l’economia, dirigits a PIMES i a l’empresa catalana, així com a institucions, ens locals i 
supramunicipals.

9. Fomentar la col·laboració publicoprivada com un instrument de creació de valor públic, establint 
la titularitat pública de la provisió del servei i la prestació del mateix a través del sector empresa-
rial o tercer sector social.

UNIVERSITATS, RECERCA I INNOVACIÓ
En un moment com l’actual, en què estem patint un retrocés del nostre teixit productiu, en el qual la 
salut, el medi ambient o les tecnologies estan posant sobre la taula processos disruptius que qüestio-
nen el nostre sistema de produir i consumir béns o el futur dels llocs de treball, cal reconstruir el país 
de forma prioritària apostant per la ciència, la innovació i el coneixement en general com a base per 
definir un futur millor.

El coneixement que es genera a les universitats i als centres de recerca s’ha de transferir a la societat 
per enriquir-la i empoderar-la, així com al teixit productiu per tal de valoritzar els processos, productes 
i serveis generant innovació, és a dir, competitivitat. 

Aquest és un dels reptes més transcendents que té el nostre sistema, encara notable en generació de 
coneixement i encara deficitari en la seva aplicació, és a dir, en innovació. Som un dels països amb pro-
ducció científica elevada, però els diversos estudis i rànquings a escala europea ens situen en posicions 
baixes en transferència i innovació. 

Els Fons europeus són una oportunitat per corregir aquests dèficits a Catalunya. Cal recordar que l’any 
2010 Catalunya dedicava l’1,66% del PIB a polítiques d’R+D i aquesta xifra se situa avui en l’1,52%. La 
tendència en relació amb la inversió en R+D respecte al PIB era notablement creixent a Catalunya fins 
a l’any 2010. De moment, la Generalitat no ha tornat a recuperar aquests nivells d’inversió.

Pel que fa a la universitat, el Govern de la Generalitat dedica, tan sols, un 0,4% del PIB a universitats, i 
ha reduït el finançament públic de les universitats catalanes en prop d’un 20% en 10 anys. S’ha passat 
de 1.000 M€ a 800 M€. (Font: Pressupostos Generalitat de Catalunya).

Objectius
• Avançar cap a una economia del coneixement.
• Millorar la situació de la universitat catalana amb més finançament, més inversions i més capacitat 

de gestió.
• Potenciar la recerca amb més finançament i una gestió més àgil i flexible.
• Comptar amb un sistema d’innovació que faciliti i potenciï la transferència de coneixement i de tec-

nologia al teixit econòmic i que reforci la innovació al teixit econòmic.
• Augmentar el paper de la dona a la ciència.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Presentar una Proposició de Llei de modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’universitats 



EIX 1. desenvolupament econÒmic, coneixement, innovació i indústria

PLA DE GOVERN 2021-2023 - 8
Setembre 2021

de Catalunya, coordinadament amb els treballs que s’estan fent en l’àmbit estatal. 

2. Presentar un Pla de suport per augmentar el finançament i les inversions (PIU) a les universitats 
públiques catalanes, per tal de revertir les retallades i recuperar la capacitat en tots els àmbits 
propis de la universitat i acostar-nos als estàndards europeus (2021-2025 fins als 1.500 M€).

3. Proposar un Pla d’estabilització i promoció, capacitació i formació del personal d’administració i 
serveis de les universitats, i un Pla d’estabilització i promoció del personal docent i investigador 
que combati la precarietat laboral i la pèrdua de capital humà. 

4. Presentar una Proposició de Llei per reforçar una tercera llengua a l’educació superior, conjun-
tament amb un Pla per l’assoliment del coneixement d’una tercera llengua estrangera durant 
l’educació obligatòria que faciliti els estudis de grau i postgrau. 

5. Dotar de més recursos les polítiques de recerca i desenvolupament per tal d’arribar al 2,3% del 
PIB, amb un 0,9% del PIB en inversió pública i un 1,4% del PIB en inversió privada, potenciant 
sobretot la valorització del coneixement per generar riquesa i llocs de treball i combatre les des-
igualtats (2021-25).

6. Treballar per una nova Llei de la ciència que permeti generar un marc jurídic estable i compacte, 
i una gestió àgil i flexible per potenciar la recerca i la innovació, i coordinar-la amb l’actual trami-
tació que existeix al Congrés dels diputats. 

7. Enfortir i proposar la creació de noves infraestructures cientificotecnològiques de referència a 
Catalunya i fer-ho coordinadament amb el Govern de l’Estat. 

8. Presentar una proposta per definir un sistema d’innovació a Catalunya comptant amb els recur-
sos existents i creant-ne de nous, tant a les universitats, als centres tecnològics com a l’empresa i 
la indústria. 

EMPRESA I INDÚSTRIA
Europa és el nostre escenari. En un moment de grans transformacions com el que vivim, la Unió Euro-
pea ja ha posat l’accelerador amb els Fons Next Generation EU. Estem davant d’una oportunitat d’or 
per mobilitzar les nostres potencialitats i capacitats humanes i territorials.

Més seguretat i menys incerteses. El futur dels i les treballadores dependrà dels diners que puguem 
aconseguir (Fons Next Generation EU) i de la nostra capacitat de transformació del nostre teixit pro-
ductiu, a partir de projectes tractors basats en el coneixement i la innovació.

Per una emprenedoria de qualitat. No només aquella que ens aporta coses noves, sinó la que ens 
aporta coses bones. Parlem de competitivitat i ocupació, alhora que avancem i ens adaptem a nous 
escenaris, millors per a tothom.

Modernització i reactivació 4.0. El coneixement tindrà un impacte en el teixit econòmic si som capaços 
d’establir un sistema d’innovació que permeti des de la creació fins a la transferència del coneixement, 
la comercialització o la regulació. Parlem de la necessitat d’impulsar l’R+D empresarial que asseguri 
creixement i llocs de treball de qualitat.
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Hem de recuperar el pes de la indústria i reforçar el nostre accés a productes bàsics. Per a això, ne-
cessitem una indústria independent, connectada a les cadenes globals de producció, però resilient i 
adaptable a les diferents conjuntures i necessitats. Suport a les reivindicacions i defensa dels llocs de 
treball que estan portant a terme els treballadors i les treballadores de les empreses que actualment 
es troben en situació de crisi o de tancament.

La indústria de l’automoció a Catalunya està patint una onada de tancaments i acomiadaments que 
reclama de la implicació de tots i totes i reclama, més expressament i per part del Govern de la Gene-
ralitat, un suport als treballadors i treballadores que els pateixen, mantenint un continu diàleg amb 
les direccions de les empreses i amb els seus comitès. D’aquest diàleg i d’aquestes negociacions han 
de sortir solucions que puguin beneficiar els treballadors i treballadores de qualsevol empresa que es 
trobi en la situació esmentada.

En relació amb l’evolució del pressupost del programa indústria, l’any 2010 es destinaven 165.968.750,00 
€. L’any 2020 50.337.906,79 €. La diferència 2020-2010 és de 115.630.843,21 € (-69.7%). L’any 2017 
es destinaven al programa Indústria del pressupost de la Generalitat de Catalunya 52.024.941,53 €. 
La variació 2020-2017 és de -1.687.034,74 € (-3.2%). L’any 2010 es destinava a indústria i energia, per 
persona, 26,68 €. L’any 2020 s’hi destinaven 7,51 €.

Cal canviar aquesta tendència significativament i recuperar els anys i les oportunitats perdudes.

Objectius
• Recuperar el lideratge econòmic i empresarial de Catalunya al conjunt de l’Estat. 
• Recuperar el pressupost i el teixit industrial perdut els darrers anys, a través de la digitalització, ro-

botització i transició ecològica, entre d’altres. 
• Impulsar el sector de l’automoció, a través del PERTE per al cotxe elèctric.
• Aprofitar els Fons Europeus Next Generation per modernitzar i digitalitzar les PIMES del país.  
• Definir un model econòmic i empresarial sostenible i competitiu per sortir de la crisi de la covid-19. 
• Insistir en la necessitat de generar grans consensos i garantir l’estabilitat política i social per atraure 

inversions, empreses i seus socials. 
• Simplificar els tràmits administratius i la burocràcia per a la posada en funcionament d’una activitat 

econòmica.  

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Presentar les línies per elaborar un nou Pla Català per a la Indústria, amb els recursos i els instru-
ments necessaris, marcant les prioritats per als pròxims anys i generant els consensos necessaris 
per aturar la deslocalització i destrucció industrial, i avançar cap a la indústria innovadora 4.0 .

2. Elaborar una proposta concreta per tal de recuperar el 70% del pressupost perdut en política in-
dustrial en els darrers 10 anys.

3. Presentar un Pla Estratègic del vehicle elèctric a Catalunya, per a l’impuls de la fabricació de co-
txes elèctrics i de tota la indústria vinculada.

4. Presentar propostes per complir amb el Pla de Suport a l’Automoció de Catalunya elaborat pel 
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Govern, amb la participació de totes les parts implicades, per tal d’adaptar el nostre territori i el 
conjunt del sector de l’automoció al nou model productiu, amb un pla de finançament per com-
plir-lo. 

5. Presentar la proposta per a la creació d’un Consorci d’Industrialització i Desenvolupament Econò-
mic de Catalunya, amb lideratge publicoprivat i orientat a diferents estratègies tractores.

6. Sol·licitar que s’obrin noves línies de finançament, més flexibles, per tal que la indústria catalana 
pugui portar a terme programes que afavoreixin la indústria 4.0 i la transformació digital i me-
diambiental.

7. Presentar una Proposició de Llei de modernització i impuls dels Parcs d’Activitat Econòmica i de 
polígons industrials, amb l’objectiu de dur a terme un desenvolupament econòmic sostenible i de 
millora de la competitivitat amb infraestructures físiques i intel·ligents, i generant nous serveis 
per a les empreses instal·lades i per atraure noves inversions.

8. Presentar una proposta per millorar el funcionament d’AVANÇSA, com un instrument d’inversió 
pública, que permeti la col·laboració amb el sector privat allà on hi ha una oportunitat amb l’ob-
jectiu de fomentar el creixement i la consolidació de les empreses que aportin valor afegit en el 
territori i generin llocs de treball de qualitat.

9. Potenciar el Circuit de Barcelona-Catalunya com una infraestructura rellevant per al sector de 
l’automoció, lligada a la innovació i la sostenibilitat, amb la capacitat suficient per atraure inver-
sions i recursos (any 2022).

TREBALL 
La crisi de salut pública sense precedents a la qual ens estem afrontant, amb tràgiques conseqüèn-
cies per al sistema sanitari, l’economia i la societat, l’entomem amb responsabilitat, proposant un 
seguit de reformes progressistes conscients que estem davant d’una emergència laboral i social i 
que, un cop acabada la pandèmia, continuarà la crisi econòmica i social. Llocs de treball destruïts, 
reducció de salaris i cotitzacions són i seran una realitat, i ampliar la base productiva i l’ocupació ha 
de ser la nostra prioritat. Som conscients que aquesta crisi amplia i accelera les transformacions d’un 
model econòmic ja en una gran transformació tecnològica i en la relació entre l’activitat productiva 
i el medi natural.

La creació de bons llocs de treball és la primera preocupació de la ciutadania, preocupació que com-
partim i que fem nostra com a prioritat de la nostra acció de govern. Denunciem la passivitat que ha 
caracteritzat l’acció del govern català els darrers anys.

El món del treball està canviant i, per això, facilitarem l’adaptació en el trànsit dels treballadors i tre-
balladores a les noves realitats, proporcionant formació i generalització de l’acreditació professional, 
dotant-los d’instruments personalitzats de recerca de feina, de noves competències, i impulsant pro-
jectes que generin noves oportunitats davant de les noves possibilitats

En el primer trimestre de 2021 el nombre d’ocupats a Catalunya se situa en 3.373.900 persones, el que 
suposa un increment de 33.300 llocs de treballs respecte al darrer trimestre de 2020 (un increment 
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de l’1%). El nombre de persones aturades s’ha reduït en el darrer trimestre en 38.200 persones, de 
manera que és 499.700 el nombre total d’aturats en aquest trimestre. Aquestes reduccions van també 
estretament lligades a la reducció de la població activa, que s’ha reduït en 4.900 persones en els da-
rrers tres mesos.

Sobre la taxa d’atur, a Catalunya se situa en el 12,90%, concretament l’11,55% entre els homes i el 
14,35% entre les dones. Aquesta taxa s’ha reduït respecte al trimestre anterior en un 0,97%. Cal fer 
especial menció a la taxa d’atur dels joves menors de 25 anys, que arriba al 33,40%, de manera que ha 
esdevingut  un dels col·lectius més afectats, juntament amb les dones per aquesta darrera crisi de la 
covid-19.

En aquest darrer trimestre ha augmentat el nombre de persones aturades de llarga durada. En concret 
hi ha 107.800 persones que estan a l’atur fa més d’un any i 99.400 persones que fa més de dos anys 
que hi són. Han sofert un increment del 8,12% i del 8,39% respectivament.

Segons el tipus de contracte, durant el primer trimestre de 2021 el 80,71% dels assalariats tenia un 
contracte indefinit (un 0,51% més que al darrer trimestre de l’any 2020) i el 19,30% un contracte tem-
poral. Les dades ens mostren que la temporalitat en aquest primer trimestre de 2021 s’està reduint.

Objectius
• Abordar amb decisió la transició laboral que comportarà el canvi en el model productiu, fent possi-

ble no deixar ningú enrere.
• Prioritzar el treball en les primeres etapes de transició dels 16 a 24 anys i, en especial, a qui no ha 

acabat amb l’acreditació dels nivells bàsics de formació.
• Assegurar que el treball autònom ho és per voluntat pròpia i posar els mecanismes necessaris per-

què pugui accedir a fonts de finançament, assessorament i formació.
• Incrementar l’aposta per la formació professional al llarg de la vida i garantir l’accés a l’avaluació i 

l’acreditació de l’experiència professional.
• Reformar el SOC amb l’objectiu de garantir la intermediació pública i universal per a tothom, garan-

tint tanmateix la no discriminació i la igualtat d’oportunitats.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Proposar l’elaboració d’un Pla de Transició Laboral Justa.

2. Presentar un Pla de xoc contra l’atur juvenil basat en la diferenciació per trams d’edat.

3. Obrir el debat i presentar una proposta per la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).

4. Proposar l’actualització de la inspecció de treball a Catalunya, reorientar objectius i sumar es-
forços amb els equips en l’àmbit estatal.

5. Presentar una bateria de propostes per enfortir la protecció dels treballadors i treballadores au-
tònomes.

6. Treballar per fer efectiu el compliment de la Llei de Formació Professional en l’àmbit de l’acredi-
tació i qualificació professional.
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COMERÇ I TURISME 
Catalunya és una de les principals destinacions turístiques del món. Ha aconseguit oferir una expe-
riència excepcional als seus visitants. Una experiència completa on trobem la nostra oferta cultural, 
gastronòmica, el patrimoni natural per gaudir del lleure i l’esport, l’experiència de compra. Cal enfortir 
aquests recursos amb una estratègia clara i recursos suficients.

És evident que la crisi sanitària que estem patint dificultarà molt la represa de l’activitat turística i tot el 
que aquesta representa, per això cal treballar de la mà del Govern d’Espanya per tal d’aconseguir que 
Catalunya sigui un destí segur i pugui atraure aquest estiu visitants d’arreu.

Des de l’inici de la pandèmia de la covid-19, el turisme, el comerç, la restauració i l’oci nocturn han 
estat els sectors més afectats per les mesures sanitàries que imposa el Govern de la Generalitat amb el 
tancament o la reducció de l’activitat econòmica. 

El comerç i el turisme són dos dels sectors tradicionals més importants a Catalunya. El turisme repre-
senta aproximadament el 12% del PIB i el 12,5% de la població ocupada. I les activitats comercials 
representen entorn del 16% i la població ocupada del comerç al detall està al voltant del 10%. (dades 
IDESCAT).

De les aproximadament 320.000 persones ocupades en el comerç al detall, 70.000 es troben als cen-
tres comercials, que són els establiments comercials que més tancament han patit. (dades IDESCAT).

Aquests sectors estan immersos en una greu crisi a causa de la covid-19 i cal que, més enllà de les so-
lucions urgents a curt termini, afrontem d’altres com la transformació digital i dediquem esforços per 
millorar constantment la qualitat dels serveis que presten, a través de plans d’innovació o de formació.

Objectius
• Reorientar el sector turístic cap a un enfocament més sostenible: el turisme sostenible passarà a ser 

el model i, per tant, caldrà cercar la sostenibilitat econòmica, cultural, social i mediambiental del 
conjunt de les nostres destinacions.

• Consolidar Catalunya com una destinació turística i comercial sostenible referent a nivell mundial.
• Aprofundir en l’evolució de la tecnologia i l’aplicació de la digitalització en aquests dos sectors per 

tal que esdevinguin més innovadors i competitius.
• Impulsar un debat social al voltant del turisme, molt present en els darrers anys, especialment en 

determinades destinacions turístiques del país i que ha condicionat el debat polític envers el turis-
me.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Presentar una Proposició de Llei de turisme de Catalunya, ja que l’actual és del 2002 i està del tot 
desfasada. 

2. Presentar les línies del que hauria de ser un nou Pla Estratègic de Turisme i un Pla de Màrqueting 
Turístic, adaptat a la realitat actual i que serveixi per impulsar la Destinació Catalunya, amb la 
resta de destinacions i marques turístiques del nostre país, especialment, la destinació Barcelona, 
que ens situa en el món, ens dona prestigi i ens situa internacionalment, així com la resta de des-
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tinacions ja consolidades. (1r semestre 2022)

3. Revisar la figura de l’Impost per a les Estades Turístiques, sobretot pel que fa a la seva governança 
i assignació dels recursos que genera. 

4. Revisar tota la normativa reguladora, especialment en àmbits com l’allotjament turístic, la res-
tauració o el transport, per adaptar-la a les noves realitats que generen les tecnologies digitals, la 
seva incidència en l’oferta i la demanda, etc. I presentar una proposta de modificació d’aquestes. 

5. Presentar un Pla de Digitalització específic per al sector del comerç en la seva totalitat, que actuï 
com un pla Integral per tota la cadena de valor del sector comercial.

6. Presentar una Proposició de Llei d’equipaments comercials per tal d’actualitzar-la i adaptar-la a la 
realitat actual.

7. Proposar la creació d’una taula de coordinació de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana 
(APEU) i un pressupost adequat per a la seva aplicació i desenvolupament que permeti la millora 
de la competitivitat de centres i polígons d’activitat econòmica.

AGENDA DIGITAL 
Les tecnologies digitals han suposat una autèntica revolució, la 3a revolució industrial, que ens porta a 
una nova societat: la societat en xarxa.

Si volem transformar la societat, res és tan potent com la ciència i la innovació. Una societat innovado-
ra neix d’una ciutadania preparada per al canvi. D’un model de formació més flexible i participatiu, que 
atengui les noves demandes socials, fonamental per assegurar la igualtat d’oportunitats en la societat 
i per preparar el teixit econòmic, el sector públic i la ciutadania per al canvi de model productiu i de 
desenvolupament que s’avé.

Assistim a una digitalització progressiva de l’economia, la societat i la política, que transforma les nos-
tres vides, la nostra manera de produir, consumir, treballar i d’interrelacionar-nos.

Cal traslladar els beneficis d’Internet a la vida quotidiana dels catalans i les catalanes, perquè les tecno-
logies digitals esdevinguin un mitjà eficaç per reduir les desigualtats (bretxa digital generacional, de gè-
nere i geogràfica), obrir més i millors oportunitats i garantir el respecte als drets de tota la ciutadania.

És important garantir uns serveis públics digitals amb una administració innovadora, accessible i oberta 
capaç de respondre a les demandes de la ciutadania de manera oportuna i en igualtat de condicions.

Per altra banda, cal tenir en compte que Europa és el gran escenari on es fixa aquest paradigma i, per 
tant, hem d’aprofitar els Fons Next Generation-EU per potenciar les nostres capacitats i transformar el 
sistema per esdevenir més competitius.

L’any 2010, Catalunya dedicava l’1,66% del PIB a polítiques d’R+D i aquesta xifra se situa avui en l’1,52%. 
La majoria de països avançats han apostat aquests anys per incrementar els recursos en coneixement i 
ciència, a Catalunya amb els governs independentistes s’han reduït, com ho va fer a Espanya els gover-
ns del PP (Font: IDESCAT, 2018).
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Objectius
• Augmentar els recursos destinats a les polítiques digitals en els pressupostos de la Generalitat. 
• Eliminar les desigualtats derivades dels diversos nivells de digitalització: socials, territorials, educa-

tives i culturals.
• Transformar digitalment tant el sector públic com el sector privat.
• Incentivar i mantenir el pols innovador i posicionament tecnològic de les nostres empreses.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Presentar una proposta per garantir la cobertura 5G i la fibra òptica arreu de Catalunya, amb un 
mapa actualitzat de cobertures i accions concretes per resoldre els punts crítics. 

2. Presentar una proposta per millorar la digitalització de l’administració pública que permeti millo-
rar l’atenció i la prestació de serveis als ciutadans i les empreses, autònoms i emprenedors. 

3. Fer seguiment de l’ús dels Fons Europeus Next Generation destinats a la digitalització del sector 
privat (pimes, autònoms, emprenedors…) per tal que puguin transformar-se i millorar la seva 
competitivitat.

CALENDARI D’ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR

EIX 1 DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC, CONEIXEMENT, INNOVACIÓ I INDÚSTRIA

2n 
sem 
2021

1r 
sem 
2022

2n 
sem 
2022

1r 
sem 
2023

 ECONOMIA, PRESSUPOSTOS I FISCALITAT    
1 Presentar les prioritats per als pressupostos del 2022 i 2023    
2 Proposta per al nou sistema de finançament autonòmic    
3 Proposta de reforma fiscal    
4 Pla de prevenció i reducció del frau fiscal    
5 Pla de racionalització de la despesa    
6 Document de bases per a una nova Llei de contractació pública de Catalunya    
7 Recuperar el prestigi i el paper de l’Institut Català de Finances    
8 Pacte sobre els fons europeus: una economia per transformar    
9 Fomentar la col·laboració publicoprivada    
 UNIVERSITATS, RECERCA I INNOVACIÓ    
10 Proposició de Llei de modificació de la Llei d’universitats de 2003    
11 Pla sobre finançament i inversions a les universitats públiques    
12 Pla d’estabilització i promoció, capacitació i formació del personal    
13 Proposició de Llei per reforçar una tercera llengua a la universitat    
14 Dotar de més recursos les polítiques de recerca i desenvolupament    
15 Treballar per una nova Llei de la ciència    
16 Creació de noves infraestructures cientificotecnològiques    
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2n 
sem 
2021

1r 
sem 
2022

2n 
sem 
2022

1r 
sem 
2023

17 Proposta per definir un sistema d’innovació a Catalunya    
 EMPRESA I INDÚSTRIA    
18 Pla Català per a la Indústria    
19 Pla Estratègic del vehicle elèctric a Catalunya    
20 Proposta per recuperar el 70% del pressupost en política industrial    
21 Pla de Suport a l’Automoció de Catalunya    
22 Consorci d’Industrialització i Desenvolupament Econòmic    
23 Noves línies de finançament Indústria 4.0    
24 Proposició de Llei de Parcs d’Activitat Econòmica i polígons industrials    
25 Proposta per millorar el funcionament d’AVANÇSA    
26 Potenciar el Circuit de Barcelona-Catalunya    
 TREBALL    
27 Pla de Transició Laboral Justa    
28 Pla de xoc contra l’atur juvenil    
29 Proposta per la reforma del Servei d’Ocupació de Catalunya    
30 Actualització de la inspecció de treball a Catalunya    
31 Enfortir la protecció dels treballadors/es autònoms    
32 Compliment de la Llei de Formació Professional    
 COMERÇ I TURISME    
33 Proposició de Llei de Turisme de Catalunya    
34 Pla Estratègic de Turisme i un Pla de Màrqueting Turístic    
35 Revisar la figura de l’Impost per a les Estades Turístiques    
36 Adaptar la normativa del sector a les tecnologies digitals    
37 Pla de Digitalització específic per al sector del comerç    
38 Proposició de Llei d’Equipaments Comercials    
39 Taula de coordinació de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana    
 AGENDA DIGITAL    
40 Garantir la cobertura 5G i la fibra òptica arreu de Catalunya    
41 Proposta per millorar la digitalització de l’administració pública    
42 Seguiment dels Fons Europeus per digitalització del sector privat  
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EIX 2 DRETS DE CIUTADANIA I ESTAT DEL 
BENESTAR 

AFERS SOCIALS I INFÀNCIA
Catalunya s’enfronta a una nova crisi derivada dels efectes de la pandèmia. Si la situació anterior ja era 
preocupant, la manca de solucions respecte a la crisi de l’any 2010, les retallades posteriors, la manca 
d’iniciativa política i la desinversió social d’aquests anys ens han deixat una situació molt feble per 
atendre aquest nou embat econòmic i social.

La desigualtat impacta de manera dramàtica en milers de catalans i catalanes. Catalunya és la comu-
nitat autònoma on més creix l’índex de pobresa severa en el darrer any: 478.000 persones es troben 
en aquesta situació, 60.000 més que en l’any 2019. La meitat de la població de Catalunya (50,9%) té 
dificultats per arribar a fi de mes. Liderem la llista d’espera en dependència de tot l’Estat, amb 73.000 
persones que esperen gairebé dos anys per rebre la prestació. I la pobresa infantil no para d’incremen-
tar-se davant l’apatia política del govern durant tots aquests anys.

A Catalunya, 1 de cada 3 nens i nenes viu en situació de pobresa (31%). La crisi postcovid elevarà 
aquesta pobresa al 34,6%. Les famílies amb fills i filles tenen una taxa de pobresa més elevada que les 
altres llars amb una taxa de 26,3%, les famílies monoparentals amb un 47% enfront del 13,2% per a les 
famílies sense fills. Europa destina el 2,4% del PIB en infància, mentre a Catalunya es destina el 0,9%.

Aquests són només alguns dels indicadors que retraten la situació econòmica i social de Catalunya. La 
situació és greu. Els serveis de protecció social pateixen un infrafinançament crònic i una manca de 
projecte clar. Per aquest motiu considerem que és necessari un Pla de Xoc Social que permeti gene-
rar estructura i objectius clars per intentar que ningú torni a quedar-se enrere. Cal treballar des de la 
prevenció per evitar situacions de pobresa estructural, caminar cap a uns serveis socials menys assis-
tencialistes que contribueixin a enfortir els suports i les xarxes socials i comunitàries (mitjançant l’apli-
cació de principis com el de proximitat, continuïtat de cures, normalització, integració, personalització, 
globalitat, autonomia, autogestió...) atorgant al tercer sector un important rol dinamitzador entre el 
sector públic, la comunitat i el mercat.

Objectius
• Lluitar per prevenir i reduir el nombre de persones en situació de pobresa i exclusió social, especial-

ment pel que fa als infants.
• Impulsar un nou model de cures, atenció domiciliària i sistema residencial a Catalunya per tal de 

promoure l’autonomia personal i el suport a les persones en situació de dependència i discapacitat 
i les seves famílies, facilitant la permanència en el seu entorn habitual i la seva inclusió social.

• Prioritzar polítiques que garanteixen els drets dels infants i els adolescents en tots els àmbits. 
• Transformar i enfortir els serveis socials bàsics, d’accés universal, amb una mirada integradora, pre-

ventiva, transversal, de proximitat, potenciant la persona com el centre de tot, per tal de  fer front 
a les velles i noves desigualtats.



EIX 2. DRETS DE CIUTADANIA I ESTAT DEL BENESTAR

PLA DE GOVERN 2021-2023 - 17
Setembre 2021

• Avançar  en l’eficàcia de les prestacions socials i consolidar les polítiques de rendes.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR

1. Presentar un Pla de Xoc Social per fer front a les situacions de desigualtat i pobresa en diferents 
àmbits d’actuació: polítiques de rendes, treball, educació, infància, serveis socials, pressupos-
tos. Aquest Pla contindrà una anàlisi de la situació actual, així com mesures específiques i una 
memòria pressupostària.

2. Demanar la celebració d’un Ple monogràfic sobre la situació social de Catalunya al Parlament, per 
presentar i aprovar la nostra bateria de propostes. 

3. Elaborar un document de posicionament amb relació a un nou sistema de cures que englobi: 
reducció de llistes d’espera en Llei de la dependència, nou sistema d’atenció domiciliària i nou 
model residencial, per al posterior debat amb el sector. 

4. Impulsar una Proposició de Llei de la gent gran.

5. Preparar una bateria de propostes parlamentàries per concentrar els tràmits de les prestacions 
de la Llei d’autonomia personal i atenció a la dependència, i reduir així la llista d’espera a Catalun-
ya.

6. Presentar el document “Compromís per a l’impuls de l’atenció domiciliària i el model residencial 
a Catalunya” per posar a discussió un model propi d’atenció a la vellesa. 

7. Elaborar un Pla de Lluita contra la pobresa infantil amb la participació del teixit social i persones 
expertes en el tema, recollint una sèrie de mesures que ens ajudin a reduir els alts índexs de po-
bresa infantil que pateix Catalunya. 

8. Presentar un informe sobre la creació de l’Alt Comissionat per a la Pobresa Infantil, com hem fet 
al Govern d’Espanya, que coordini i estudiï les polítiques encaminades a la reducció de la taxa de 
pobresa infantil i les desigualtats en la infància.

9. Analitzar la llei de prestacions socials per incrementar les prestacions per fill a càrrec de les famí-
lies monoparentals i, en el cas de fills o filles de víctimes mortals a conseqüència de violència mas-
clista, incrementar l’import de la indemnització fins al 30% de l’import previst pel mateix supòsit 
a la Llei de reconeixement i protecció integral a les víctimes del terrorisme, és a dir, un màxim de 
75.000 €.

10. Modificar la Llei 14/2010, de 27 de maig, de drets i oportunitats de la infància i l’adolescència. 

11. Fer seguiment del desplegament i adaptació de la LOPIVI (Ley Orgánica de protección de la infan-
cia frente a la violencia).

12. Avançar en la modernització de la legislació que garanteix els drets de les persones amb discapa-
citat en diferents àmbits: laboral, residencial, social, d’accessibilitat i de reconeixement. 

13. Adaptar la Renda Garantida de Ciutadania a l’Ingrés Mínim Vital. Per altra banda, la mateixa 
Renda Garantida necessitarà modificacions legislatives que permetin ampliar el col·lectiu al qual 
va destinada. Proposem incloure polítiques de manteniment de l’habitatge fent ús de la Renda 
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Garantida de Ciutadania. 

14. Simplificar les nostres prestacions socials, caminant cap a la seva concentració en dos o tres 
grans prestacions, adaptades i personalitzades a cadascuna de les situacions, eficaces des del 
punt de vista de la seva gestió i normalitzadora per al conjunt de la població, donant una alterna-
tiva més inclusiva.

IGUALTAT
El 2020 les dones assassinades per violència masclista han estat 9 a Catalunya i 45 a tot Espanya. El 
Govern destina dos milions d’euros menys a polítiques envers les dones que el 2010. La xarxa d’atenció 
arriba només a una de cada deu dones víctimes de violència masclista i nou de cada deu dones queden 
fora de qualsevol mena d’atenció. Només disposem de vuit serveis d’informació i atenció especialitza-
des (SIE) a tot Catalunya. 

La bretxa salarial se situa en el 23%. El salari mitjà anual masculí es va situar en 28.323 euros mentre 
que el femení va ser 6.522 euros inferior, en concret 21.801 euros (dades 2017). La taxa d’activitat de 
les dones és del 55,84% vers la masculina que és del 65,49%. A més, la taxa d’ocupació en les dones és 
del 47,84% envers la dels homes que és del 57,48%. La taxa d’atur de les dones és del 14,33% i la dels 
homes del 12,23%. La taxa de risc a la pobresa total a Catalunya és del 21,3%, per a les dones és del 
24,1%, quasi un sis per cent més que la dels homes (18,4%).

La nova pornografia fomenta la cultura de la violació. Hi ha una relació clara entre l’ús de la pornografia 
a través de les xarxes socials i l’augment de la violència i dels delictes de naturalesa sexual.

Encara no s’ha desenvolupat, tal com estableix la Llei 11/2014, un protocol per a tractar íntegrament i 
adequadament les víctimes d’agressions per raó d’orientació sexual, identitat de gènere i/o expressió 
de gènere. Tampoc s’ha fet la difusió necessària dels protocols de prevenció contra el bullying específic 
del  col·lectiu LGTBI en l’àmbit educatiu, el que provoca nombroses discriminacions i agressions als 
nostres centres educatius.

Objectius
• Erradicar totes les violències masclistes, fent un èmfasi especial en la prevenció, eliminar les dis-

criminacions, les desigualtats i la invisibilitat, i reconèixer el dret de les dones al seu cos i als drets 
sexuals i reproductius.

• Fomentar la igualtat al mercat de treball, erradicar la bretxa salarial i prioritzar l’adopció de mesures 
per a combatre la feminització de la pobresa, amb una especial atenció a les situacions de major 
vulnerabilitat. 

• Implementar la coeducació en valors d’igualtat i feminisme.
• Fomentar una nova organització del temps social i laboral que permeti la conciliació laboral i fami-

liar, tot afavorint una distribució corresponsable entre dones i homes.
• Lluitar contra la mercantilització del cos de les dones, fomentant una visió de les persones allunyada 

de la mercantilització de qualsevol funció o òrgan.
• Erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.
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ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Demanar el desplegament de l’observatori de gènere de l’Institut Català de les Dones de manera 
que es converteixi en un instrument real que visualitzi i denunciï les agressions físiques, sexuals, 
psicològiques i econòmiques que pateixen les dones, dotant-lo de pressupost, de manera que 
pugui dur a terme campanyes de sensibilització i prevenció contra la violència masclista.

2. Elaborar un Pla estratègic per a les víctimes de violència masclista amb mesures específiques 
en l’àmbit de la salut, la justícia, etc. que inclogui un mapa de recursos d’atenció a la violència 
masclista a tot el territori, tant pel que fa a l’acollida d’urgència com als centres d’acollida, amb 
una xarxa pública de serveis d’orientació, atenció, reparació, empoderament i formació de dones 
víctimes de violència masclista.

3. Exigir el desplegament de la Llei 17/2015 per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

4. Elaborar un informe sobre la situació actual i les necessitats de les dones del medi rural amb me-
sures específiques en relació amb la seva participació laboral, així com el seu accés al lideratge 
d’explotacions agrícoles.

5. Elaborar un informe sobre la situació actual i les necessitats de les dones que treballen en els 
sectors vinculats a les feines de la cura (vetlladores, monitores de menjadors, personal de llars 
d’infants, de ludoteques, de residències de gent gran, personal de neteja privat i públic, personal 
de supermercats…) amb mesures específiques que erradiquin la precarietat contractual i salarial 
d’aquest sector.

6. Elaborar un informe sobre la situació actual i les necessitats de les dones en llocs directius i per 
promoure l’emprenedoria i el seu accés al món econòmic i empresarial.

7. Presentar una proposta per fomentar la coeducació i els valors d’igualtat a partir d’una anàlisi 
sobre què s’està fent actualment en les diferents etapes educatives i l’àmbit del lleure infantil i 
juvenil.

8. Elaborar un Pla de mesures per fomentar i afavorir una distribució corresponsable del temps i 
tasques entre dones i homes i implementar polítiques públiques que contribueixin a la conciliació, 
en el marc d’un model de societat sostenible.

9. Actualitzar el “Pacte del Temps” per estudiar les possibilitats de l’adaptació a l’horari europeu, 
així com les premisses acordades amb la Reforma Horària i instaurar polítiques a les empreses  
que afavoreixin la conciliació de la vida laboral amb la vida familiar i personal.

10. Modificar el marc legal sobre explotació sexual, proxenetisme i tràfic de dones, proposant a més 
la creació d’una agència o servei especialitzat en l’assistència a dones en situació de prostitució, 
amb equips formats que vagin al seu encontre per ajudar les dones a sortir dels circuits de prosti-
tució i a recompondre la seva autonomia personal. 

11. Vetllar pel desplegament de la Llei 11/2014, capdavantera al món, per garantir els drets LGBTI i 
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

12. Proposar la creació d’un observatori de col·lectius vulnerables que es converteixi en un instru-
ment real que visualitzi i denunciï les agressions físiques, sexuals, psicològiques i econòmiques 



EIX 2. DRETS DE CIUTADANIA I ESTAT DEL BENESTAR

PLA DE GOVERN 2021-2023 - 20
Setembre 2021

que pateixen les persones LGTBI, les persones migrants i les persones discapacitades, dotant-lo 
de pressupost, de manera que pugui dur a terme campanyes de sensibilització i prevenció contra 
les violències que pateixen aquests col·lectius.

EDUCACIÓ
Educació vol dir progrés, tant individual com col·lectiu, vol dir igualtat d’oportunitats i cohesió social. 
Per això aspirem a tenir un sistema educatiu de qualitat i inclusiu, des del primer cicle d’educació in-
fantil (0-3 anys) fins a l’etapa d’educació secundària i postobligatòria, que promogui oportunitats de 
futur, que garanteixi l’equitat i que treballi per maximitzar l’èxit educatiu de l’alumnat. Igualtat d’opor-
tunitats per a tothom amb escoles excel·lents.

En els darrers 10 anys, però, l’educació a Catalunya ha estat infrafinançada: la inversió pública que el 
govern de la Generalitat destina a educació és de les més baixes d’Europa, de l’ordre d’un 2.8 % del 
PIB. Estem lluny de la inversió que la mateixa Llei d’Educació de Catalunya  (LEC) proposava per al 2017 
i que va ser fixada en un 6% del PIB, i la comparativa amb altres comunitats autònomes reflecteix com 
els governs de Catalunya des de 2010 han sacrificat l’educació molt més que altres territoris de l’Estat. 

No només som dels territoris on més s’ha retallat en educació (700 milions d’euros en 10 anys i, en 
aquests moments, invertim el mateix que el 2010, quan tenim 150.000 alumnes més a les aules), sinó 
que encara no s’han revertit bona part d’aquestes retallades, la qual cosa ha consolidat una dècada 
d’involució que ha posat fi al cicle expansiu que havia caracteritzat la despesa educativa per apropar-se 
a la mitjana europea. Tant és així que mentre la inversió pública en educació disminuïa en els darrers 
anys en gairebé un 20%, la despesa de les famílies en educació augmentava més d’un 27%. I potser això 
explica que Catalunya sigui de les comunitats autònomes on el nivell de renda familiar més condiciona 
el rendiment acadèmic de l’alumnat, un indicador clau que posa de manifest la manca d’equitat del 
sistema educatiu. 

D’altra banda, la pandèmia de la covid-19 ha agreujat les desigualtats socials i educatives preexistents, 
i ha perjudicat especialment  l’alumnat més vulnerable.

En definitiva, volem que l’Educació sigui realment una veritable prioritat de país, una palanca de trans-
formació social en clau de progrés: volem posar-nos a nivells europeus pel que fa al seu finançament, 
i fer una aposta clara per la millora i modernització del sistema educatiu, que desperti l’orgull i la con-
fiança en l’escola. I aquesta aposta per l’educació s’ha de fer amb un lideratge corresponsable, cercant 
el màxim consens amb el conjunt de la comunitat educativa, i la corresponsabilitat dels centres edu-
catius.

Objectius
• Universalitzar l’etapa educativa 0-3 anys.
• Millorar les competències lingüístiques en anglès (o una tercera llengua) de la ciutadania de Cata-

lunya, per tal de garantir el domini de l’anglès en acabar l’ESO. 
• Nou impuls a l’FP, amb la creació de 38.000 noves places públiques.
• Reduir l’abandonament escolar prematur.
• Apostar per l’equitat i per una escolarització equilibrada, així com per un model educatiu veritable-



EIX 2. DRETS DE CIUTADANIA I ESTAT DEL BENESTAR

PLA DE GOVERN 2021-2023 - 21
Setembre 2021

ment inclusiu que reforci l’atenció a l’alumnat amb NEE.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Presentar un Pla per la universalització de l’etapa educativa 0-3 anys, amb una planificació territo-
rial i pressupostària que consolidi un model que garanteixi a totes les famílies que ho requereixin 
l’accés a l’escola bressol de manera gratuïta. 

2. Elaborar un Pla d’impuls de l’anglès a Catalunya per reforçar les competències lingüístiques de 
l’alumnat en aquesta tercera llengua i fomentar així la igualtat d’oportunitats educatives i labo-
rals. Aquest pla plantejarà incrementar el professorat especialista en el sistema educatiu per per-
metre desdoblaments, reforçar la formació inicial i permanent del professorat, crear noves places 
a les EOI, acordar amb els ajuntaments oferir activitats de lleure generant espais d’immersió en 
llengua anglesa, o facilitar l’acreditació de nivells d’anglès a la secundària i postobligatòria a les 
EOI, entre d’altres. 

3. Impulsar definitivament la Formació Professional, a través d’un Pla estratègic elaborat amb la 
participació dels agents socials i econòmics i de representants del món municipal, per reforçar 
les oportunitats dels joves i les qualificacions 4.0 emergents, per fer d’aquest un sistema potent i 
alhora flexible de formació especialitzada, de promoció social i d’inserció i reinserció laboral, així 
com de certificacions de competències. 

4. Exigir el desplegament de la Llei de formació i qualificació professional de Catalunya, aprovada 
l’any 2015.

5. Presentar un Pla contra l’Abandonament Escolar Prematur per contribuir a reduir les xifres mas-
sa elevades d’abandonament i de fracàs escolar, molt allunyades de la mitjana europea, parant 
atenció a l’alumnat més desfavorit, que registra taxes superiors al 40%. 

6. Elaborar un Pla estratègic per l’equitat educativa a Catalunya, per reduir les desigualtats socials i 
educatives existents.

7. Garantir el desplegament del Pacte contra la Segregació i una escolarització equilibrada.

8. Impulsar una comissió d’estudi al Parlament de Catalunya per requerir i fer efectiu el desplega-
ment del Decret d’escola inclusiva amb la participació de persones expertes.

SALUT
L’impacte de la covid-19  ha posat en relleu la importància de la salut a les nostres vides i la necessitat 
de disposar d’un sistema sanitari públic, fort i universal. 

La pandèmia ha impactat sobre un sistema que ha sofert una dècada de retallades, una dècada perdu-
da que en Salut ha generat una pèrdua de serveis, una manca d’inversions i un maltractament profes-
sional, que ha tingut repercussió directa en la qualitat assistencial.  Un sistema que  ja tenia pendent 
la seva transformació per donar resposta als nous reptes socials, econòmics i demogràfics dels darrers 
deu anys.
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La salut és un dret. Defensem una visió integral i comunitària de la salut, que atengui els condicionants 
socials i no que sigui només absència de malaltia. El nostre plantejament de salut es basa a posar la 
persona i el seu benestar al centre de l’atenció, per aquest motiu sumarem els diferents serveis públics 
per respondre a les seves necessitats, acompanyant-la al llarg de la vida i incorporant de manera es-
sencial el tractament de la malaltia mental. I ho volem fer des de l’Atenció Primària i Comunitària, en 
coordinació amb el sistema de serveis socials, per respondre també a les necessitats de les persones 
quan la malaltia afecti les seves vides i les de les seves famílies. 

Volem progressar cap a la transformació i l’enfortiment d’un sistema de salut que el volem públic, uni-
versal, de qualitat, accessible, equitatiu, amb futur. Un sistema accessible, menys burocratitzat i amb 
una governança institucional clara. Creiem fermament que cal fer-ho amb consens, polític, social, amb 
els sectors professionals i amb la participació de la ciutadania. 

Hi ha un consens, que compartim, que xifra l’infrafinançament en 5.000 milions d’euros, increment 
que s’hauria de produir en 5 anys. No és només increment del finançament autonòmic, sinó també la 
voluntat política de la Generalitat d’incrementar el pes del pressupost de Salut en el Pressupost de la 
Generalitat, que actualment està al voltant d’un 30%.

Objectius
• Impulsar un Pacte per vèncer el virus i superar la pandèmia, la nostra primera prioritat.
• Consensuar un Pacte per la Salut, més ampli, per abordar el futur del sistema sanitari català i el seu 

finançament.
• Reforçar els Serveis de Salut Pública.
• Avançar cap a una atenció integral i integrada social i sanitària, que atengui les persones amb totes 

les seves necessitats.
• Enfortir l’Atenció Primària, una atenció de qualitat, ràpida i segura.
• Impulsar la Salut Mental.
• Cuidar els que ens cuiden.
• Apostar per la recerca i la innovació i per enfortir el clúster industrial sanitari català.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Impulsar un Pacte per vèncer el virus i superar la pandèmia, un primer acord polític, social i pro-
fessional. Cap fita com la vacunació pot posar més en evidència la capacitat de la cooperació per 
assolir i superar grans reptes. La ciutadania ens demana transparència i mecanismes de coordina-
ció territorial. Front una pandèmia global, respostes coordinades i unificades, respostes de base 
científica i amb criteris epidemiològics. 

2. Conformar un Pacte per la Salut, en línia amb les propostes de col·lectius professionals, sindicats 
i ciutadania, amb un objectiu temporal de mig i llarg termini, per abordar el futur del sistema sa-
nitari català i el seu finançament.

3. Exigir el desplegament de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, una agència moderna, amb 
xarxa territorial i suport municipal per la prevenció i promoció de la salut  que posi l’accent en la 
professionalitat i la independència i capacitat d’adaptació dels seus professionals a circumstàn-
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cies imprevistes i d’alt interès per als ciutadans, que interaccioni amb les agències internacionals, 
que disposi d’instruments potents de coneixement i gestió epidemiològica, amb sistemes d’infor-
mació connectats i coordinats amb la resta del sistema sanitari.

4. Elaborar un Pla d’Enfortiment de l’Atenció Primària i Comunitària amb mesures en l’àmbit del 
finançament per garantir que el 25% del pressupost de Salut va a Atenció Primària, incrementar 
la cartera de serveis, en especial l’atenció bucodental, el reforç dels serveis sanitaris bàsics en 
l’àmbit rural, garantint l’equitat territorial, pla d’incorporació de nous professionals i noves pro-
fessions, incrementar la capacitat de gestió de l’EAPS, digitalitzar i reduir la burocratització.

5. Impulsar un Pla Integral de Salut Mental, en el marc dels treballs de la Comissió d’estudi sobre 
Salut Mental del Parlament amb la participació de tots els actors, incorporant la necessitat de 
creació d’un Pla Específic de Prevenció del Suïcidi i la generació d’un observatori sobre el suïcidi.

6. Impulsar estratègies de prevenció en l’àmbit de la Salut Mental de poblacions vulnerables: malalts 
amb trastorn mental greu, malalts  infanto-juvenils i prevenció del suïcidi. 

7. Promoure el Pla específic de Prevenció de l’Anorèxia i la Bulímia, instrument de coneixement, 
sensibilització, formació i amb accions preventives.

8. Elaborar un Pla de lluita contra la precarietat i la millora i equiparació de les condicions laborals 
i salarials en tot el sistema sanitari finançat amb fons públics, proposant l’elaboració de plans de 
conciliació en els centres assistencials, i mecanismes de participació dels i les professionals en les 
decisions de gestió.

9. Promoure un acord amb les universitats per incrementar el nombre de places de graduats, sobre-
tot d’infermeria, així com fomentar el conjunt de les professions sanitàries, establint un sistema 
de competències i reconeixement de cada una d’elles.

10. Impulsar la realització d’un estudi sobre les necessitats reals de professionals del sistema de sa-
lut, a mitjà i llarg termini.

11. Definir una estratègia política en l’àrea de farmàcia que promogui actuacions que equilibrin la 
sostenibilitat del sistema de salut, l’incentiu a la innovació, aprofitar la col·laboració publicopriva-
da, el desenvolupament de l’R+D, el pacte amb els professionals i la incorporació d’elements de 
consistència i transparència a la innovació. 

12. Presentar una proposta per facilitar la coordinació de les oficines de farmàcia amb el sistema de 
salut, especialment amb l’atenció primària, definint una cartera de serveis sanitaris que també 
aquests agents amb gran capil·laritat territorial poden realitzar en descàrrec de la mateixa atenció 
primària.

SEGURETAT I CONVIVÈNCIA
La seguretat és una condició necessària per al normal exercici de la resta de drets, entre els quals des-
taca de manera particular el de la llibertat. Per ser lliures, ens hem de sentir segurs. Cal entendre la se-
guretat en sentit ampli, ja que és molt més que l’absència de fets delictius. Cal generar entorns segurs, 
condició necessària per a poder gaudir del benestar. En conseqüència, la incorporació de la perspectiva 
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de gènere a les polítiques de seguretat ha esdevingut una necessitat de primer ordre.

La seguretat i la convivència a l’espai públic han esdevingut exigències de primer nivell per a una part 
molt important de la ciutadania. És per això que cal treballar de manera transversal i integral, tot 
prioritzant la prevenció, la coordinació i la cooperació entre governs, nivells administratius i cossos de 
seguretat.

Per tot plegat, cal concebre la seguretat com una política social que, com a tal, és transversal per de-
finició.

Objectius
• Incrementar els nivells de seguretat, treballant tant per reduir els fets delictius, com per millorar la 

percepció de la ciutadania respecte de la seguretat. Sols així es podrà assolir una millora real de la 
convivència.

• Generar entorns segurs, particularment per a les persones més febles (infants, dones, gent gran i 
col·lectiu LGTBI+).

• Incentivar la cooperació  entre els diferents nivells administratius: Estat, Generalitat i Ajuntaments, 
així com entre els  diferents cossos policials i entre aquests i el poder judicial. Unes relacions que han 
d’estar presidides en tot moment pel principi de lleialtat.

• Incorporar la mirada de gènere en el disseny de les polítiques de seguretat.
• Protegir els que ens protegeixen, proporcionant-los recursos materials i humans, així com prestar el  

suport i empara per al normal desenvolupament de les seves actuacions.
• Vetllar en tot moment pel respecte escrupolós al marc legal. El compliment de la llei no és potesta-

tiu, ni està subjecte a criteri que pugui determinar el Govern.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Revisar i modificar les lleis de seguretat sota els criteris de mirada de gènere, com per exemple 
presentar una Proposició de llei de modificació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de 
la Generalitat – Mossos d’Esquadra per tal d’establir una acció positiva d’equilibri  de la presència 
de dones i homes a la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra. 

2. Revisar el marc legal i els plans de protecció civil a partir de l’experiència de la covid-19, tenint en 
compte el paper que ha de tenir el món local i la diversitat geogràfica i demogràfica del país. 

3. Vetllar per tal que hi hagi les promocions públiques necessàries en els diferents cossos, tenint en 
compte la piràmide d’edat de cadascun d’ells, amb l’objecte d’evitar una situació de col·lapse a 
pocs anys vista. 

4. Presentar una proposta de reestructuració de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i des-
centralitzar part de les seves activitats, presentant un programa de formació i cursos adequats a 
les necessitats actuals.

5. Presentar un informe sobre la “narcoviolència” associada al cultiu i tràfic de marihuana a Catalun-
ya.

6. Impulsar un informe que reculli polítiques de reducció d’accidentalitat, posant un especial accent 
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en l’educació viària, per tal d’aconseguir els objectius europeus. 

7. Elaborar una Proposició de Llei de modificació de la Llei 11/2009, de 6 juliol, de regulació dels 
espectacles públics i les activitats recreatives que contribueixi a un oci de qualitat. 

8. Presentar la creació d’un sistema públic i descentralitzat d’atenció 112 per àrees bàsiques poli-
cials, recuperant les sales conjuntes amb la participació dels diferents serveis afectats, per millo-
rar l’atenció a la ciutadania i reduir el temps de resposta. 

CULTURA
Partim d’una no-igualtat d’accés a la Cultura per part de la població catalana, agreujada per la digita-
lització.

Els instruments de planificació pública de la Generalitat han estat insuficients en els darrers anys, així 
com l’assignació i execució pressupostària a la Cultura. El mateix ha succeït amb la inversió en equipa-
ments, biblioteques, arxius… i amb la promoció i dotació a les Arts Escèniques.

Amb la crisi de la covid-19 la Cultura en tots els seus vessants, especialment les indústries culturals i 
els artistes, han patit i continuen patint els greus efectes artístics i econòmics. També s’han deteriorat 
les condicions econòmiques del conjunt de la ciutadania i s’ha obert una bretxa digital en l’accés al 
coneixement i a la Cultura per manca de recursos econòmics.

La manca de projecte i iniciativa cultural dels governs independentistes han constatat com els sectors 
i les indústries culturals no han vist avançar la seva projecció. Tampoc s’ha produït un creixement de 
consums culturals ni nombre d’espectadors a les taquilles a Catalunya. 

Objectius
• Prioritzar la inversió en cultura a Catalunya i crear un Pla de Xoc per a la seva recuperació després 

de la covid.
• Enfortir els sistemes de governança cultural, duent a terme les reformes necessàries en les orga-

nitzacions culturals, tant públiques com privades, que facin de l’eficàcia i l’eficiència els objectius 
prioritaris de la seva actuació.

• Reconèixer i protegir el valor de la creació i fer-ho tenint en compte l’enorme tradició acumulada i 
generant els mecanismes necessaris per no posar en perill la seva viabilitat i consolidació en termes 
de producció artística, innovació, emprenedoria cultural i generació de coneixement.

• Protegir i difondre el nostre patrimoni cultural.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Prioritzar la Cultura a l’avantprojecte de pressupostos del 2022, dotant d’inversió i de línies de 
subvenció i suport els sectors culturals, també imprescindible per a la recuperació econòmica de 
Catalunya. Incorporar els increments pressupostaris necessaris per atendre la crisi  que han patit 
en el pressupost del 2022. Assolir en  aquesta legislatura que el pressupost de Cultura arribi al 2% 
del total de la Generalitat.
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2. Elaborar un Pla de xoc per a la recuperació de la Cultura a Catalunya, amb la participació dels 
sectors culturals, entitats i associacions del país, comptant també amb les entitats municipalistes, 
a partir d’una anàlisi urgent de la situació de la cultura que es crea i produeix a Catalunya per 
conèixer les seves mancances i necessitats i com els han afectat els anys de retallades per part 
dels governs de la Generalitat i la crisi de la covid-19. 

3. Elaborar una proposta de Pla general d’ensenyaments artístics i culturals de Catalunya amb una 
mirada territorial equilibrada que vetlli per la cohesió social, i l’equitat en l’accés als mateixos de 
tota la ciutadania.

4. Definir una proposta de millora de la situació laboral dels treballadors i de les treballadores de la 
cultura, a partir de les normatives desenvolupades per l’Estat, de regulació de l’Estatut de l’Artis-
ta, i obrir l’impuls del desenvolupament de normatives dins el marc competencial de la Generali-
tat de Catalunya.

5. Definir la creació d’una Agència de gestió de drets de propietat intel·lectual i editorials per a con-
tinguts culturals produïts a Catalunya.

6. Presentar al Parlament propostes per a la creació del Bonus Cultural Català i així recuperar el pú-
blic perdut durant aquesta crisi, prioritzant una mirada social, integradora, multicultural i inclusi-
va, vetllant per garantir sempre la igualtat d’oportunitats i l’equitat. Volem incentivar l’assistència 
de públic a cinemes, teatres, sales de concerts i d’espectacles, etc.

7. Proposició de Llei per modificar i actualitzar la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cul-
tural català, que haurà de ser integral, global i moderna, sense retallar competències municipals i 
dotant de recursos els ajuntaments per a la protecció i recuperació del seu patrimoni.

8. Presentar un document de bases per a una nova Llei de museus, i revisar i impulsar el desplega-
ment que s’està fent del Pla de Museus que s’està desenvolupant per part de la Generalitat de 
Catalunya.

9. Presentar un document de bases per a una nova Llei d’Arxius de Catalunya per modernitzar la 
llei en termes de gestió documental i transparència i en l’accés a la documentació i digitalització. 
Defensem que la base del Sistema d’Arxius de Catalunya (SAC) són els arxius municipals.

10. Impulsar mitjançant iniciatives parlamentàries la reforma del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts (CoNCA).

11. Impulsar el projecte de consolidació de Catalunya com a primera potència editorial en l’àmbit 
espanyol i llatinoamericà i promoure el desplegament del Pla de lectura pública de Catalunya, 
obrint noves línies de promoció de la lectura i de l’adquisició i compra de llibres.

12. Garantir que l’acció de Govern reconegui el pluralisme lingüístic i que la Generalitat de Catalunya 
protegeixi el coneixement a tota la ciutadania de les dues llengües oficials al territori.
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JOVENTUT
El jovent del nostre país és un dels col·lectius més colpejats per les darreres dues crisis: l’econòmica del 
2008 i l’actual provocada per la pandèmia de la covid-19. En el moment actual, els i les joves han vist 
agreujat els problemes i les desigualtats que anaven patint: precarietat laboral i salarial, dificultats per 
a emprendre projectes vitals, desigualtats d’accés als estudis i una preocupant incidència de problemà-
tiques relacionades amb la salut mental.

En els darrers deu anys de governs independentistes, la joventut ha estat també un dels col·lectius 
més abandonats i s’han acabat normalitzant situacions de precarietat i exclusió social entre el jovent. 
Actualment, ni la formació ni l’especialització acadèmica garanteixen la possibilitat d’ocupar una feina 
de qualitat amb un salari adequat. Tanmateix, el fet de tenir una feina en si mateix tampoc garanteix 
una estabilitat econòmica ni possibilitats d’emancipació.

Les dades parlen per si soles: la taxa d’emancipació juvenil se situa en mínims històrics amb un 19,7%, 
mentre que en el 2007 la taxa era del 33,1%. Només la meitat dels joves entre 25 i 29 anys s’han pogut 
emancipar, un 40%, es veuen obligats a compartir pis i només un 9% poden viure sols, fent un gran 
esforç econòmic. La taxa d’atur dels joves entre 16 i 29 anys se situa al voltant del 25%. El 90% dels 
contractes temporals són per a persones joves i,  de les persones assalariades, un 43% viuen amb difi-
cultats per arribar a final de mes.

La situació empitjora per als col·lectius joves que ja es trobaven en una situació de vulnerabilitat abans 
de la pandèmia. Un 16,2% dels i les joves es troben en situació d’inactivitat i tampoc estudien. El 80% 
dels joves amb experiència de malestar o trastorn de salut mental han empitjorat la seva condició 
arran del confinament. En aquests moments, els suïcidis són la primera causa de mort no natural entre 
els joves de 16 a 35 anys. Les temptatives de suïcidi en joves fins a 18 a l’any 2020 s’han incrementat 
en un 27% respecte a l’any anterior.

No ens resignem a parlar en termes de generació perduda. La joventut és una oportunitat i un crèdit 
que cal saber administrar, per aquest motiu els i les joves del nostre país reivindiquen amb fermesa el 
dret a comptar amb els mecanismes necessaris per construir amb autonomia el seu projecte de vida. 
Des dels poders públics cal garantir un habitatge digne, una feina estable i de qualitat amb un salari 
digne i una veritable igualtat d’oportunitats en l’accés al coneixement i la formació. 

Objectius
• Millorar la salut mental dels joves.
• Implementar la renda garantida juvenil.
• Garantir el dret a l’habitatge i l’emancipació juvenil.
• Promoure les polítiques d’ocupació juvenil.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Elaborar un Pla integral per a la prevenció, detecció, tractament i atenció integral de la xarxa 
pública per a les necessitats de salut mental dels i les joves, que organitzi i clarifiqui les compe-
tències i que contempli la coordinació entre els centres sanitaris, els serveis socials i els centres 
educatius. 
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2. Presentarem una bateria de propostes parlamentàries per crear programes de prevenció i de 
detecció de problemàtiques de salut mental en joves, específicament sobre el suïcidi. 

3. Demanar la celebració d’un Ple monogràfic per abordar la situació actual de la salut mental de la 
joventut al Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’aprovar una bateria de propostes prioritzant 
la promoció i l’atenció directa de la Xarxa de la Salut Mental Primària. 

4. Presentar noves propostes parlamentàries per fer del programa de Garantia Juvenil una eina 
útil per aconseguir una inserció dels i les joves estable al mercat laboral, proporcionant llocs de 
treball, pràctiques o formació que resultin de valor per al futur laboral, i obrint oportunitats cap 
a l’atracció d’emprenedoria innovadora que puguin esdevenir una opció laboral. Exigirem la do-
tació de pressupost per aplicar la Garantia Juvenil, amb especial atenció a la joventut aturada. 

5. Impulsar iniciatives parlamentàries per fomentar la formació, la inserció, l’emprenedoria i l’orien-
tació laboral.

6. Proposar la creació de l’Oficina de Mobilitat Laboral Juvenil amb l’objectiu de donar suport a la 
joventut emigrant que viu l’exili econòmic i fomentar mesures per permetre el seu retorn. 

7. Cap pràctica laboral sense remunerar. Presentarem una proposta parlamentària per acabar de 
desenvolupar el RD-Llei 28/2018 que estableix que les empreses han de donar d’alta a la Segu-
retat Social totes i tots els becaris i fer que tot aquest col·lectiu rebi una prestació econòmica 
d’acord amb la seva tasca duta a terme. 

8. Presentarem una bateria d’iniciatives parlamentàries per reduir de la durada dels contractes de 
pràctiques. Actualment els contractes de pràctiques tenen una duració no superior a 2 anys. És 
necessari fer una disminució d’aquesta durada a 1 any i poder bonificar les empreses que en aca-
bar aquest període realitzen un contracte indefinit. 

9. Presentar una bateria d’iniciatives parlamentàries per promoure la construcció de parcs d’habi-
tatges públics municipals amb un percentatge reservat per als i les joves dels municipis, priorit-
zant l’aposta pel lloguer assequible, fomentant l’habitatge social públic, com a element d’eman-
cipació juvenil. 

10. Presentar un informe per analitzar el dèficit de les actuals ajudes econòmiques per al lloguer de 
persones menors de 35 anys, així com per denunciar les traves burocràtiques existents actual-
ment per demanar l’accés a aquestes prestacions.

11. Presentar una proposta de creació d’una oficina virtual per a la inserció laboral dels joves que 
mai han cotitzat o que tenen una cotització inferior a un any. 

12. Presentar un document de bases per a una nova llei d’ocupació juvenil per garantir la dotació de 
fons pels plans d’ocupació per la gent jove, incentivant els contractes relleu davant la jubilació per 
tal de donar oportunitats als i les joves. 
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ESPORTS 
L’esport i l’activitat física han estat i són un instrument clau en la nostra societat i tenen un gran impac-
te en la salut, l’educació, la integració de les persones i són també una eina de promoció econòmica 
i creadora d’ocupació. També serveix com a escola de vida, com un excel·lent instrument educatiu, 
inclusiu i cohesionador de la ciutadania.

La vida saludable inclou que les persones practiquin activitat física de manera regular. La pràctica d’es-
port ha de ser considerada com a essencial per a la salut física i el benestar emocional de la ciutadania.

És per aquest motiu que la política esportiva a Catalunya ha de donar un impuls al fet que l’activitat 
física arribi al conjunt de la ciutadania. La lluita contra el sedentarisme creixent i les seves conseqüèn-
cies negatives que suposen per a la salut ha de ser un repte i un objectiu a l’hora de fixar les polítiques 
esportives del govern.

Objectius
• Fomentar l’activitat física i la pràctica de l’esport per a tothom, amb equitat i afavorint la inclusió 

social.
• Promoure entorns actius i inclusius a l’espai públic, assegurant la sostenibilitat i qualitat dels equi-

paments esportius.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Presentar un Pla de xoc de suport integral per al teixit esportiu, especialment per a entitats i clubs 
esportius, i per als ajuntaments amb l’objectiu de pal·liar els efectes de la pandèmia.

2. Donar ple suport a Barcelona i als municipis dels Pirineus en el treball i desenvolupament de la 
seva candidatura conjunta per esdevenir seu dels Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Saragossa-Pi-
rineus 2030.

3. Instar el govern a desenvolupar el Pla Estratègic de l’Esport Escolar de Catalunya i el Pla Estratè-
gic d’Esport Universitari de Catalunya com a eina de foment de l’activitat física entre els infants i 
joves del país.

4. Exigir la convocatòria de programes de subvenció per a la millora i el manteniment d’equipa-
ments esportius, conjuntament amb els ajuntaments. 

5. Donar suport a l’esport femení, l’esport escolar i els esports minoritaris. 

6. Presentar una Proposició de Llei de mecenatge a Catalunya que tingui present l’àmbit esportiu, de 
manera que fomenti la inversió privada en el món de l’esport. 
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CALENDARI D’ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR
 

EIX 2 DRETS DE CIUTADANIA I ESTAT DEL BENESTAR

2n 
sem 
2021

1r 
sem 
2022

2n 
sem 
2022

1r 
sem 
2023

 AFERS SOCIALS I INFÀNCIA     
1 Pla de xoc social     
2 Ple monogràfic sobre la situació social de Catalunya     
3 Nou sistema de cures     
4 Proposició de Llei de la Gent Gran     
5 Concentrar els tràmits de les prestacions de la Llei de dependència     
6 Impuls de l’atenció domiciliària i el model residencial a Catalunya     
7 Pla de Lluita contra la Pobresa Infantil     
8 Creació d’un Alt comissionat per a la Pobresa Infantil     
9 Incrementar les prestacions per fill a càrrec     
10 Modificar la Llei de drets i oportunitats de la infància i adolescència de 2010     
11 Desplegament i adaptació de la LOPIVI     
12 Modernitzar la legislació de drets de les persones amb discapacitat     
13 Adaptar la Renda Garantida de Ciutadania a l’Ingrés Mínim Vital     
14 Simplificar les nostres prestacions socials     
 IGUALTAT     
15 Desplegament de l’observatori de gènere de l’Institut Català de les Dones     
16 Pla estratègic per les víctimes de violència masclista     
17 Desplegament de la Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes     
18 Informe sobre les dones del medi rural     
19 Informe sobre les dones que treballen a les feines de la cura     
20 Informe sobre les dones en llocs directius i emprenedoria     
21 Proposta per fomentar la coeducació i els valors d’igualtat     
22 Pla per una distribució corresponsable del temps i tasques     
23 Actualitzar el “Pacte del Temps”     
24 Modificar el marc legal sobre explotació sexual     
25 Desplegament de la Llei per garantir els drets LGBTI     
26 Creació d’un observatori de col·lectius vulnerables     
 EDUCACIÓ     
27 Pla per la universalització de l’etapa educativa 0-3 anys     
28 Pla d’impuls de l’anglès per reforçar competències lingüístiques     
29 Impuls a la Formació Professional     
30 Desplegament de la Llei de formació i qualificació professional     
31 Pla contra l’Abandonament Escolar Prematur     
32 Pla estratègic per l’equitat educativa a Catalunya     
33 Desplegament del Pacte contra la Segregació     
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2n 
sem 
2021

1r 
sem 
2022

2n 
sem 
2022

1r 
sem 
2023

34 Comissió d’estudi sobre el Decret d’escola inclusiva     
 SALUT     
35 Pacte per vèncer el virus i superar la pandèmia     
36 Pacte per la Salut     
37 Desplegament de l’Agència de Salut Pública de Catalunya     
38 Pla d’Enfortiment de l’Atenció Primària i Comunitària     
39 Pla Integral de Salut Mental     
40 Estratègies de prevenció en Salut Mental de poblacions vulnerables     
41 Pla específic de Prevenció de l’Anorèxia i la Bulímia     
42 Pla de lluita contra la precarietat del sistema sanitari     
43 Incrementar el nombre de places de graduats     
44 Estudi sobre les necessitats reals de professionals     
45 Estratègia política en l’àrea de farmàcia     
46 Coordinació de les oficines de farmàcia amb el sistema de salut     
 SEGURETAT I CONVIVÈNCIA     
47 Revisar i modificar les Lleis de seguretat sota criteris de gènere     
48 Revisar el marc legal i els plans de protecció civil     
49 Vetllar per promocions públiques en diferents cossos     
50 Reestructurar l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya     
51 Informe sobre la “narcoviolència” associada al cultiu i tràfic de marihuana
52 Informe sobre polítiques de reducció d’accidentabilitat     
53 Proposició de Llei de modificació de la regulació dels espectacles públics     
54 Reforma del sistema públic i descentralitzat d’atenció 112     
 CULTURA     
55 Prioritzar la cultura als pressupostos     
56 Pla de xoc per a la recuperació de la Cultura a Catalunya     
57 Proposta de Pla general d’ensenyaments artístics i culturals     
58 Informe sobre la situació laboral dels treballadors de la cultura     
59 Creació d’una Agència de gestió de drets de propietat intel·lectual     
60 Proposta de Bonus Cultural Català     
61 Pr. de Llei per actualitzar la Llei de Patrimoni Cultural de Catalunya de 1993     
62 Document per una nova Llei de Museus     
63 Bases de la Llei d’Arxius de Catalunya     
64 Reforma del CoNCA     
65 Desplegament del Pla de lectura pública de Catalunya     
66 Reconeixement del pluralisme lingüístic     
 JOVENTUT     
67 Pla integral de salut mental dels i les joves     
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68 Programes de prevenció i de detecció de salut mental en joves     
69 Ple monogràfic sobre la situació de la salut mental de la joventut     
70 Propostes parlamentàries sobre el Programa de Garantia Juvenil     
71 Fomentar la formació, inserció, emprenedoria i orientació laboral     
72 Creació de l’Oficina de mobilitat laboral juvenil     
73 Cap pràctica laboral sense remunerar     
74 Reduir la durada dels contractes en pràctiques     
75 Iniciatives parlamentàries sobre habitatges públics municipals     
76 Informe sobre les ajudes per al lloguer de menors de 35 anys     
77 Creació d’una oficina virtual per a la inserció laboral dels joves     
78 Document de bases per a una nova llei d’ocupació juvenil     
 ESPORTS     
79 Pla de xoc de suport integral per al teixit esportiu     
80 Suport als Jocs Olímpics d’Hivern Barcelona-Saragossa-Pirineus 2030     
81 Desenvolupar el Pla Estratègic de l’Esport Escolar i Universitari     
82 Programes de subvenció per equipaments esportius     
83 Suport a l’esport femení, l’esport escolar i als esports minoritaris     
84 Proposició de Llei de mecenatge     
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EIX 3 TERRITORI I CANVI CLIMÀTIC

INFRAESTRUCTURES I TERRITORI
La prosperitat de Catalunya també depèn de les seves infraestructures en la mesura que aquestes 
tenen una incidència real en la productivitat, la qualitat i l’eficiència del sistema econòmic del país. 
Les infraestructures són importants també perquè vertebren un territori, el cohesionen socialment i 
territorialment, perquè garanteixen la mobilitat dels seus ciutadans.

Avui ja no podem concebre les infraestructures sense tenir una mirada estratègica a les infraestructu-
res digitals. Una nova visió territorial s’imposa, on els impactes de l’emergència climàtica ens obliguen 
al disseny d’un nou urbanisme que ajudi en la mitigació i en l’adaptació al canvi climàtic. 

Cal fer un esforç de modernització de les infraestructures a Catalunya, atès que seguim mantenint 
necessitats no satisfetes en transport en matèria de ferrocarril, carreteres, ports i aeroports, si ens 
comparem amb altres regions europees similars, i tenint en compte que en  les  actuals ja s’observa un 
nivell de congestió que poden frenar el potencial de creixement de l’economia catalana.

Els problemes de mobilitat a les zones metropolitanes i les seves externalitats negatives principalment 
la de la contaminació per emissions de gasos provoquen un deteriorament de la qualitat de l’aire, més 
enllà d’aquestes zones.

Cal millorar la qualitat de vida a les urbanitzacions amb dèficits de serveis. La millora de molts dels 
barris de les nostres ciutats segueix sent un objectiu de millora social i a l’hora d’avançar en la transi-
ció energètica justa. La normativa urbanística i territorial s’està quedant obsoleta davant de les noves 
necessitats i realitats socials.

A més, l’estret lligam entre les persones i els espais naturals és una realitat. Com a país petit, l’aprofi-
tament del territori i els seus recursos naturals ha estat una constant que ha anat modelant el territori. 
Tanmateix, la ràpida transformació dels darrers decennis ha posat en perill l’equilibri territorial i el nos-
tre patrimoni natural. La conservació d’aquest patrimoni i la biodiversitat és un benefici per a tothom.

Objectius 
• Modernitzar la xarxa viària de Catalunya per millorar la congestió i no frenar el potencial creixement 

de l’economia catalana i reduir les externalitats negatives, principalment la de contaminació per 
emissions de gasos.

• Millorar les infraestructures de transport públic i de la mobilitat sostenible.
• Apostar per transformar l’aeroport Josep Tarradellas, BCN-El Prat, en un veritable hub internacio-

nal. 
• Impulsar una nova Llei de territori, necessària per frenar els efectes de l’emergència climàtica i des-

envolupar un urbanisme sostenible.
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ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Definir un Pla de modernització de la xarxa viària de Catalunya, per millorar la congestió i no fre-
nar el potencial creixement de l’economia catalana i reduir les externalitats negatives, principal-
ment la de contaminació per emissions de gasos.

2. Revisar el Pla d’infraestructures ferroviàries de Catalunya, per integrar tots els operadors i les 
modalitats ferroviàries (metro, FGC, Renfe i Tramvia), elaborant un pla d’inversions creïble,  que 
inclogui l’acabament de l’L9 del Metro entre Sagrera i Zona Universitària, el Contracte Programa 
de Rodalies ferroviàries, la connexió de les línies del Vallès i del Baix de FGC, la connexió ferro-
viària entre els Vallesos a través de l’R8 i R4 i el desplegament de la T-Mobilitat.

3. Elaborar un Pla de millora de les infraestructures de transport públic i de la mobilitat sostenible, 
amb una previsió pel desplegament del finançament de la Llei de transport de Catalunya, acor-
dant un model homogeni de gestió de les vies d’altes prestacions de la xarxa viària, l’extensió dels 
carrils bus vao a les vies d’alta capacitat i impulsar en els àmbits urbans i periurbans dels serveis 
de transport  a la demanda, i executant l’eix de l’Ebre.

4. Apostar per transformar l’aeroport Josep Tarradellas, BCN-El Prat, en un veritable hub internacio-
nal. Aquesta transformació implica el seu creixement garantint la qualitat ambiental.

5. Vetllar perquè l’execució del Corredor Mediterrani sigui una realitat i no es demorin les inversions 
compromeses.

6. Avaluar el Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona.

7. Desplegament de la Llei de millora de les urbanitzacions amb recursos pressupostaris anuals.

8. Presentar una Proposició de Llei de territori, necessària per frenar els efectes de l’emergència 
climàtica i desenvolupar un urbanisme sostenible.

HABITATGE 
El dret a gaudir d’un habitatge constitueix una necessitat vital per a les persones, que permet portar 
una vida digna, i la seva manca condiciona altres drets fonamentals. Per això, accedir i mantenir un 
habitatge digne i els seus subministraments bàsics és una de les preocupacions principals de la ciuta-
dania.

La Declaració Universal dels Drets Humans, el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Cultu-
rals o la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea coincideixen en ressaltar la dimensió social 
de l’habitatge, vinculat a la millora de l’existència de les persones i les seves famílies i la possibilitat 
d’evitar i superar l’exclusió social.

El text de la Constitució Espanyola reconeix explícitament, en el seu article 47, el dret de tots els ciuta-
dans a gaudir d’un habitatge digne i adequat, exigint i transmetent a tots els poders públics el mandat 
de la promoció de les condicions necessàries i establir les normes pertinents per fer efectiu aquest dret.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu article 137, estableix que el Govern de Catalunya té les 
competències exclusives en matèria d’habitatge que inclou la planificació, l’ordenació, la gestió, la ins-
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pecció i el control de l’habitatge d’acord amb les necessitats socials i d’equilibri territorial, incloent en 
aquestes la promoció pública d’habitatges.

Cal destacar la importància de la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge, que reconeix l’habitatge com un 
servei d’interès general. Una llei pionera, però no desenvolupada reglamentàriament ni aplicada en 
tot el seu potencial, que va ser aprovada poc temps abans de l’esclat de la crisi econòmica del 2008.

Precisament, els efectes de les crisis econòmiques i una mala gestió de les administracions han incidit 
en la capacitat de les persones i les famílies per tirar endavant els projectes vitals, posant en risc la 
garantia d’accés a l’habitatge digne i adequat, incrementant les situacions d’insolvència i vulnerabilitat.

A més, l’any 2020, marcat per l’impacte de la pandèmia de la covid-19 en el nostre entorn,  ho ha can-
viat pràcticament tot. Estem en un context que requereix donar resposta a  situacions de col·lectius 
afectats per una disminució d’ingressos sobtada a conseqüència de la pandèmia. 

Objectius
• Actuar davant l’emergència habitacional i prevenir-ne les situacions. Cal atendre les situacions 

d’aquelles persones i famílies que han perdut  o poden perdre el seu habitatge per raons econòmi-
ques.

• Planificar tenint en compte les dades de projecció demogràfica de cada territori alhora que s’ana-
litzen els diversos col·lectius: joves, gent gran, famílies monomarentals, moviments migratoris, des-
plaçaments per treball, etc. 

• Recuperar la iniciativa pública de la Generalitat en el camp de l’habitatge i la dignificació dels barris, 
reconstruint la concertació entre les administracions i promovent una política pública integral que 
doni resposta a les necessitats de la ciutadania i sigui coherent amb la realitat del nostre parc edifi-
cat.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Presentar una Proposició de Llei de creació del Servei Català de l’Habitatge, una infraestructura 
pública de resposta estable al dret a l’habitatge, liderat pel Govern de Catalunya i en concertació 
amb les administracions locals i el tercer sector. Un servei que integri els instruments ara disper-
sos de la mateixa Generalitat i d’altres administracions.

2. Impulsar una Proposició de Llei de barris per a la rehabilitació i eficiència, i un Pla de barris que 
doni subvencions i financi els ajuntaments perquè rehabilitin en aquells barris on sigui necessari.

3. Redactar un Pla integral abordatge de les ocupacions.

4. Elaborar un informe de seguiment de compliment dels acords del Ple del Parlament en matèria 
d’habitatge, semestralment. En els primers plens d’aquesta legislatura s’han aprovat mocions 
que recullen acords molt importants i significatius per a les polítiques d’habitatge. 

5. Impulsar el Pacte Nacional de l’Habitatge i l’aprovació inicial del Pla Sectorial Territorial d’habitat-
ge.

6. Instar a la refosa de la normativa d’habitatge. Des de l’aprovació de la Llei 18/2007 del dret a l’ha-
bitatge, s’han aprovat diverses lleis i decrets llei que inclús han modificat molts dels articles de la 
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Llei 18/2007. Actualment hi ha una dispersió de normativa que dificulta el seu enteniment.

7. Elaborar un informe sobre el Programa de mobilització de l’habitatge al món rural. D’aquest estu-
di en pot sorgir la proposta d’una Proposició de Llei de viles.

8. Elaborar un informe sobre l’aplicació de la reserva del 30% d’habitatge protegit en Sòl Urbà Con-
solidat.

TRANSICIÓ ECOLÒGICA
La transició ecològica ha de donar resposta urgent a la crisi ecològica i al canvi climàtic, però també 
representa una oportunitat de progrés social i econòmic per a Catalunya, per això s’ha de convertir en 
el centre de les polítiques d’aquesta legislatura. 

L’Acord de París del 2015 posa les bases per la reducció de gasos amb efecte hivernacle i representa un 
instrument jurídic que regula les mesures per mitigar el canvi climàtic a partir del 2020. El canvi climàtic 
és un fet. Ho mostren les dades de les quals disposem actualment i ho afirma la comunitat científica 
mundial que treballa en aquest àmbit sota el paraigua del Grup Intergovernamental d’Experts sobre el 
Canvi Climàtic (IPCC). 

A Catalunya el 30 de gener de 2017 es va presentar el Tercer informe sobre el canvi climàtic a Catalunya 
(TICCC) que projecta a Catalunya les anàlisis fetes a escala mundial i europea.  Es preveu que el clima 
es presentarà amb més pluges torrencials i sequeres més llargues, més variable i amb una tendència a 
l’augment d’aquests fenòmens extrems.

Aquestes variacions tindran una incidència molt marcada en l’agricultura i l’estat dels ecosistemes, 
perquè els sòls seran més secs a la primavera i el període sec estival s’allargarà. També afectaran la dis-
ponibilitat dels recursos hídrics, que disminuiran i esdevindran més variables. Això darrer en dificultarà 
la gestió a l’hora de fer cara a les sequeres. La gran reserva d’aigua que és la de neu emmagatzemada 
també continuarà disminuint.

El desenvolupament de les societats actuals tendeixen a la concentració de persones en grans ciutats 
i les seves àrees urbanes, molt sovint properes a les costes, deixant enormes extensions de terrenys 
abandonats, despoblats o en fase de despoblament a l’interior. Aquestes concentracions de població 
necessiten una gran aportació de recursos energètics, aigua, tractament de residus i reptes en mobili-
tat, entre d’altres. Caldria revertir també aquesta tendència, no només per les repercussions ambien-
tals, també per les tensions importants respecte de la vida i oportunitats del món rural.

Catalunya té una dependència energètica molt alta, amb el 92% dels combustibles energètics pro-
vinents de combustibles fòssils i nuclears. En els últims 10 anys hi ha hagut una paralització total de 
noves instal·lacions de renovables, augmentant el retard en el desplegament de la transició energètica 
i la distància amb altres zones d’Espanya i de la UE. Per aconseguir complir els acords de la UE, els 
acords de París contra el canvi climàtic i executar el PNIEC 2021-2030 (Pla Nacional Integrat d’Energia i 
Clima d’Espanya), caldrà posar en servei a Catalunya un mínim de 12.000 MW de nova generació ener-
gètica renovable en la pròxima dècada 2020-2030 (aproximadament 8.000 MW fotovoltaica i 4.000 
MW eòlica), que el 25% de la producció d’hidrogen sigui renovable i també aconseguir una millora de 
l’eficiència energètica del 39,5%. La fabricació, distribució, enginyeria i instal·lació d’aquesta capacitat 
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de generació renovables crearà més de 24.000 llocs de treball i el manteniment dels serveis energètics 
podrà ocupar de forma estable unes 5.000 persones en zones amb problemes de despoblament.

Quan encara no s’havia desplegat el Decret Llei 16/2019, el  govern vol establir una moratòria sobre 
el mateix. Aquesta inacció i manca de planificació provoca tensions territorials per la concentració 
desigual al llarg del territori català i s’allunya del desplegament raonable i planificat que caldria de les 
energies renovables arreu del territori. 

En definitiva, Catalunya no és aliena al canvi climàtic i els seus efectes nombrosos (turisme, conreus, 
ports, esculleres, risc incendis forestals...) que condicionaran d’una manera clara el nostre futur col·lec-
tiu. La urgència de polítiques per controlar, mitigar amb la reducció d’emissions  i enfortir capacitats 
per fer front al canvi climàtic s’imposa, si volem un futur sostenible, com a model viable per al nostre 
país.

Objectius
• Impulsar un Nou Acord Verd de Catalunya (2021-2030) que generi oportunitats de progrés econò-

mic i d’augment de la competitivitat de Catalunya.
• Avançar en la transició energètica justa que exigeix implantar les energies renovables, protegir la 

biodiversitat, augmentar l’eficiència energètica i replantejar la mobilitat en els pròxims anys.
• Impulsar una agenda ambiciosa per lluitar contra el canvi climàtic.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Impulsar i consensuar un Nou Acord Verd, en el marc de l’Estratègia de transició ecològica, que 
incorpori mesures de suport i promoció de l’economia verda, blava i circular, la rehabilitació ener-
gètica d’edificis i la mobilitat elèctrica i sostenible; conceptes com l’eco-disseny i la innovació 
inclusiva per garantir una Transició Ecològica i Digital justa (TED). La TED a Catalunya ha de por-
tar-se a terme de manera coordinada amb els sectors productius i socials i amb altres programes 
similars fets a Espanya i la Unió Europea. Les noves oportunitats econòmiques de Catalunya de-
manen guanyar competitivitat en medi ambient i sostenibilitat. La nova onada industrial, tal com 
ha explicat la Comissió de la UE, és ja i serà sostenible i verda. 

2. Definir les línies bàsiques d’una Proposició Llei sobre la qualitat de l’aire per a Catalunya, que 
tingui en compte la millora de l’equilibri territorial de les estacions de control atmosfèric, la trans-
parència de les seves dades i modelitzar escenaris que prevegin episodis de contaminació atmos-
fèrica per poder aplicar mesures preventives, sense oblidar, informes i vigilància de les emissions 
odoríferes. 

3. Presentar un informe sobre la planificació per una implantació territorial d’energies renovables 
per incentivar la coordinació i pacte de les estratègies energètiques renovables amb el territori i 
per garantir la implantació del model energètic renovable just a Catalunya, introduint a la nova 
Llei catalana del territori i l’urbanisme l’obligatorietat de fer una reserva territorial en tots els 
municipis per establir-hi noves instal·lacions i infraestructures energètiques renovables, per tal 
d’implantar a Catalunya un nou model energètic descarbonitzat, renovable i distribuït.

4. Impulsar una iniciativa legislativa sobre la nova Llei de transició energètica justa.
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5. Impulsar la creació de l’Agència Catalana de l’Energia, transformant l’actual Institut Català de 
l’Energia.

6. Presentar un document de bases per a una Llei de biodiversitat i el patrimoni i valors naturals de 
Catalunya, que estableixi una estratègia global de conservació i un ús sostenible de la diversitat 
biològica.

7. Definir els eixos bàsics d’un Pacte Nacional sobre l’Aigua, que garanteixi els cabals de les conques 
fluvials i estableixi una gestió adequada dels recursos hídrics a Catalunya, acompanyat d’un Pla 
català de gestió eficient de l’aigua, que impulsi els sistemes de reaprofitament i reutilització d’ai-
gües de les depuradores i doni suport a iniciatives locals per crear dipòsits d’aigua pluvial munici-
pals i ciutadans.

8. Definir una estratègia per afrontar els problemes de regressió, de manca de sediments i de sub-
sidència del Delta de l’Ebre i fer seguiment dels acords de la Taula del Ter per garantir el compli-
ment del cabal ecològic establert i que respecti l’ecologia natural del riu. 

9. Presentar un Pla de prevenció i preservació de les nostres platges, costes i infraestructures, a 
partir de la diagnosi de l’estat d’aquests espais i l’impacte de l’escalfament climàtic. 

10. Elaborar un Informe sobre l’Estat d’Execució del Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya 
(PIVC) per denunciar el grau d’incompliments a totes les comarques de Catalunya i actualitzar els 
projectes concrets no portats a terme més importants o més necessaris o més urgents. 

11. Elaborar un informe de propostes en la millora de la prevenció d’incendis i gestió forestal, explo-
rant vies de rendibilitat econòmica i neteja de la massa forestal tenint en compte que la biomassa 
pot aportar solucions i contribuir a fer que sigui possible una millor gestió de la massa forestal. 

12. Presentar una Proposició Llei de residus i foment de l’economia circular per a Catalunya.

13. Presentar un informe per impulsar una Llei d’embalatges per a Catalunya. 

14. Redactar un informe en favor de la defensa dels animals i compatibilitzar la consciència social 
compromesa amb el benestar animal amb un marc legal més complet i que garanteixi els drets i 
benestar dels animals. 

15. Actualitzar la Llei de protecció dels animals, demanant la creació d’una Direcció General de Pro-
tecció i Benestar animal que englobi totes les espècies compromeses amb el canvi climàtic i vetlli 
per erradicar la venda il·legal d’animals, coordini territorialment els centres d’acollida d’animals 
de companyia, a partir de campanyes de sensibilització per a l’abandonament zero i la tinença 
responsable, així com d’incentiu de les adopcions.

16. Proposar la creació de l’Observatori d’ocupació en transició, que defineixi un sistema d’indica-
dors sobre el teixit econòmic responsable amb el medi ambient, sobre el suport a les empreses 
que contribueixen a la sostenibilitat i sobre els processos de millora en el sector públic i privat en 
la reducció, reciclatge i reutilització, i que elabori un mapa de sectors industrials i de serveis en 
situació de vulnerabilitat, per tal de detectar i establir zones prioritàries en què la concentració 
d’ocupació de sectors en reconversió o que desapareixeran pugui generar problemes socials i 
econòmics importants.  



EIX 3. TERRITORI I CANVI CLIMÀTIC

PLA DE GOVERN 2021-2023 - 39
Setembre 2021

MÓN AGRARI, PESCA, ALIMENTACIÓ I REPTE DEMOGRÀFIC
El sector agrari i agroalimentari, format per unes 60.000 empreses, genera el 16% del PIB de Catalunya. 
En els darrers temps, ha vist incrementades les exportacions, que suposen ja un 60% de les vendes, i la 
suspensió per cinc anys dels aranzels entre la UE i els EUA poden millorar aquestes xifres.

Tanmateix, aquest sector afronta temps d’incertesa davant l’increment de les desigualtats entre la 
gran indústria agroalimentària i el petit agricultor i ramader, afectat pel descens de la Renda Agrària 
(- 42% des de 2001).

A més, els indicadors demogràfics recents assenyalen índexs superiors d’envelliment i sobreenvelli-
ment al món rural, on el 20% de la població supera els 65 anys i hi ha menys població jove que al món 
urbà.

La crisi econòmica de la darrera dècada i les retallades en la inversió i els serveis públics també han 
contribuït a accentuar les desigualtats territorials entre el món rural i el món urbà. La renda familiar 
de les zones rurals és inferior a la de les zones urbanes (-1.840 €/hab./any), mentre que el creixement 
anual del PIB també sol ser inferior a les zones rurals.

El sector pesquer tampoc presenta bones perspectives. Les restriccions en les captures, els períodes de 
veda, la reducció de la flota i la falta de dedicació de la gent jove fan que el sector estigui passant per 
moments molt difícils.

Objectius
• Afrontar el repte demogràfic amb una agenda que posi el focus en les comarques que perden pobla-

ció de Catalunya i les seves necessitats.
• Cercar l’equilibri demogràfic i la cohesió territorial.
• Assegurar la transferència tecnològica i la competitivitat del sector agroalimentari.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Elaborar una Estratègia per al Desenvolupament Rural i contra la Despoblació per ser debatut i 
enriquit per diferents actors del món rural, que posi el focus en les comarques que perden pobla-
ció de Catalunya i les seves necessitats. 

2. Proposar un ple monogràfic al Parlament sobre el Desenvolupament Rural i la Cohesió Territorial. 

3. Presentar la Proposició de Llei d’alta muntanya.

4. Impulsar una Proposició de Llei de viles amb projectes, per tal de dotar els petits i mitjans muni-
cipis de les condicions i serveis públics bàsics òptims perquè puguin ser escollits com a residència 
dels catalans i catalanes que hi han nascut o per aquells que vulguin anar-hi a viure.

5. Recuperar la inversió en modernització de regadius i camins, posant el focus d’acció en les dife-
rents infraestructures imprescindibles per la competitivitat del sector agrari, com els regs i els 
camins rurals. 

6. Elaborar un informe sobre la presència de la fauna salvatge i com fer-la compatible amb les ex-
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plotacions agrícoles i ramaderes, tenint en compte no només els perjudicis efectius, sinó el perill 
que pot representar a efectes de la sanitat ramadera. 

7. Presentar les iniciatives parlamentàries per incrementar els recursos per R+D+i del sector agrari, 
dotant dels recursos suficients l’IRTA i assegurar la transmissió de coneixement entre l’àmbit de 
recerca i els agricultors i ramaders. 

8. Impulsar un Pla estratègic del sector pesquer català, tenint en compte les especificitats del terri-
tori marítim mediterrani, per tal de superar la situació crítica que està vivint, buscant la complici-
tat del Govern d’Espanya i la defensa dels seus interessos i les seves particularitats davant la UE.   

9. Elaborar un document que sigui la base d’un Pla estratègic de la Indústria Agroalimentària a Cata-
lunya. Aquest document tindrà en compte la diversitat del sector, la necessitat de crear sinergies 
internes i la necessitat de la potenciació d’aquells productors més petits.

CALENDARI D’ACTUACIONS I MESURES DE A DESENVOLUPAR
 

EIX 3 TERRITORI I CANVI CLIMÀTIC

2n 
sem 
2021

1r 
sem 
2022

2n 
sem 
2022

1r 
sem 
2023

 INFRAESTRUCTURES I TERRITORI     
1 Pla de modernització de la xarxa viària de Catalunya     
2 Pla d’infraestructures ferroviàries de Catalunya     
3 Pla de millora del transport públic i de la mobilitat sostenible     
4 Transformar l’aeroport BCN-El Prat en un hub internacional     
5 Vetllar per l’execució del Corredor Mediterrani     
6 Avaluar el Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona     
7 Desplegament de la Llei de millora de les Urbanitzacions     
8 Proposició de Llei de Territori     
 HABITATGE      
9 Proposició de Llei de creació del Servei Català de l’Habitatge     
10 Proposició de Llei de barris per a la rehabilitació i eficiència     
11 Pla integral d’abordatge de les ocupacions     
12 Informe de compliment dels acords del Parlament en habitatge     
13 Pacte Nacional de l’Habitatge     
14 Instar a la refosa de la normativa d’habitatge     
15 Informe sobre el Programa de mobilització d’habitatge al món rural     
16 Informe sobre la reserva d’habitatge protegit en Sòl Urbà Consolidat     
 TRANSICIÓ ECOLÒGICA     
17 Nou Acord Verd, en el marc de l’Estratègia de Transició Ecològica     
18 Bases per a una Prop. de Llei sobre la qualitat de l’aire per a Catalunya     
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19 Informe de planificació i implantació territorial d’energies renovables     
20 Iniciatives legislatives sobre la nova Llei de transició energètica justa     
21 Creació de l’Agència Catalana de l’Energia     
22 Inf. sobre una Prop. de Llei de biodiversitat i el patrimoni i valors naturals     
23 Pacte Nacional sobre l’Aigua     
24 Estratègia pel Delta de l’Ebre i seguiment d’acords de la Taula del Ter     
25 Pla de prevenció i preservació de platges, costes i infraestructures     
26 Informe sobre el Programa d’Infraestructura Verda de Catalunya     
27 Informe sobre prevenció d’incendis i gestió forestal     
28 Proposició Llei de residus i foment de l’economia circular     
29 Bases per a una Proposició Llei d’embalatges per a Catalunya     
30 Informe en favor de la defensa dels animals     
31 Actualitzar el Text refós de la Llei de protecció dels animals     
32 Creació de l’Observatori d’ocupació en transició     
 MÓN AGRARI, PESCA, ALIMENTACIÓ I REPTE DEMOGRÀFIC     
33 Estratègia pel Desenvolupament Rural i contra la Despoblació     
34 Ple monogràfic sobre Desenvolupament Rural i Cohesió Territorial     
35 Proposició de Llei d’alta muntanya     
36 Proposició de Llei de Viles     
37 Recuperar la inversió en modernitzar regadius i camins     
38 Informe sobre la presència de fauna salvatge     
39 Incrementar els recursos per R+D+i del sector agrari     
40 Pla estratègic del sector pesquer català     
41 Pla estratègic de la Indústria Agroalimentària a Catalunya     
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EIX 4 FEDERALISME I BON GOVERN

FEDERALISME 

Els darrers 10 anys a Catalunya ens han deixat una societat profundament dividida, unes institucions 
devaluades, una economia en decadència, problemes socials desatesos i una feixuga hipoteca en for-
ma de judicialització de la política, precisament perquè la seva gestió ha estat focalitzada en un projec-
te que ha esquerdat la convivència i ha posat les institucions i els recursos al servei d’aquesta prioritat.

La pandèmia ha posat de manifest amb més claredat que mai l’obligada necessitat de pensar i coordi-
nar-nos com a ciutadans globals, que la unitat i la col·laboració creen societats millors, i la importància 
de la cooperació i la solidaritat.

Cal girar full i fer-ho amb un govern que tingui com a prioritat el benestar de la ciutadania i la recupera-
ció econòmica i social, aprofitant tots els actius de la nostra societat, la gran oportunitat que suposen 
els nous fons europeus i les aliances amb el Govern d’Espanya i el món local. Les nostres propostes 
institucionals, basades en el federalisme i el millor funcionament del sector públic, estan pensades per 
abordar millor els grans reptes socials, econòmics i mediambientals del present i el futur. 

Més que mai, necessitem coordinació, cooperació i lleialtat entre administracions. Aquest és el camí, 
la resposta federal, prioritzant la cogovernança, el diàleg, la lleialtat institucional i la solidaritat, perquè 
la recuperació social i econòmica exigeix més i millor cooperació entre administracions en una demo-
cràcia multinivell com la nostra.

Objectius
• Impulsar el diàleg, la negociació i el pacte com a instruments fonamentals per trobar les solucions 

que necessita Catalunya i assolir el retrobament entre catalans i catalanes i amb la resta de pobles 
d’Espanya.

• Impulsar els acords, polítiques i/o reformes necessàries per a la federalització del model d’organit-
zació territorial d’Espanya i per desenvolupar la cultura federal de la cooperació i la lleialtat institu-
cional.

• Impulsar la participació dels ens municipals i supramunicipals, en lògica federal, tant en l’àmbit de 
Catalunya com del conjunt d’Espanya.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Impulsar una Taula de Diàleg entre partits catalans, per tal de permetre apropar posicions des-
prés d’una dècada de polarització i de bloqueig polític i institucional. 

2. Impulsar una bateria d’iniciatives per reactivar els marcs bilaterals Estat-Generalitat previstos a 
l’Estatut per tal d’impulsar i controlar la tasca dels òrgans de millora de l’autogovern del Govern 
de la Generalitat; per impulsar la tasca de l’Institut d’Estudis Autonòmics. 

3. Fer seguiment dels avenços que es puguin produir en la Taula de Diàleg entre el Govern de la 
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Generalitat i el Govern d’Espanya.

4. Establir i mantenir un canal d’interlocució amb els actors principals, inclosos els partits, a fi d’ex-
plorar les possibilitats d’acord per a una sortida federal a la conjuntura política catalana, espan-
yola i europea.

PLURALITAT: MITJANS AUDIOVISUALS I LLEI ELECTORAL
TV3 va néixer el 1983 amb l’objectiu de convertir-se en el mitjà de referència de tota la ciutadania de 
Catalunya, tant la que tenia com a primera llengua el català com la que necessitava millorar les seves 
competències lingüístiques. Havia de ser una televisió en la qual tothom es veiés reflectit, que ajudés 
a crear comunitat al voltant de la llengua i que informés de manera professional i rigorosa, respectant 
sempre el pluralisme polític i cultural, tenint en compte la diversitat i la riquesa que caracteritzen la 
societat catalana. 

Actualment, la nostra televisió pública es troba lluny d’aquest model.

Des del punt de vista organitzatiu, la CCMA s’ha convertit en un gegant amb una plantilla sobredimen-
sionada que gasta una quantitat desproporcionada de recursos i que, malgrat això, no aconsegueix fer 
de motor del sector audiovisual en català ni tampoc crear continguts de ficció o programes de qualitat 
per a la infància i la joventut.

D’altra banda, pel que fa a l’àmbit de la Llei Electoral, el seu impuls va ser un dels compromisos adqui-
rits pel president Pere Aragonès en el seu discurs d’investidura. Alhora, ha estat aquesta una de les 
qüestions plantejada pel Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar per tal d’assolir un acord 
ampli entre govern i oposició.

Objectius
• Impulsar un acord per a la renovació dels alts càrrecs designats pel Parlament de Catalunya, inclosa 

la renovació dels òrgans de govern de la CCMA i el CAC.
• Recuperació de la missió de servei públic dels mitjans dependents de la CCMA.
• Facilitar la creació del Hub Audiovisual a Catalunya com a ecosistema per a generar coneixement i 

teixit econòmic entorn d’un sector en creixement.
• Acordar i aprovar una llei electoral catalana.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Impulsar un gran acord per abordar a l’inici de l’actual XIII legislatura del Parlament de Catalunya 
totes les designacions i renovacions dels 112 alts càrrecs que es troben pendents, amb el màxim 
consens, basant-se en criteris de meritocràcia, representativitat, pluralisme i perspectiva de gè-
nere.

2. Promoure la renovació dels òrgans de govern de la CCMA i del Consell de l’Audiovisual de Cata-
lunya, d’acord amb la llei 7/2019, del 14 de novembre, de modificació de la llei 2/2000 i 11/2007, 
així com de les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio, actuant amb transparència, fent públiques les 
propostes, mantenint un diàleg constant amb els actors implicats i evitant qualsevol acord a dues 
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bandes o fora dels canals establerts que doni lloc a filtracions per part de la resta de mitjans de 
comunicació. 

3. Treballar per la recuperació de la missió de servei públic dels mitjans dependents de la CCMA 
sobre la base de la implicació dels dos òrgans de control principals, la comissió de control de Par-
lament i el CAC, però també redissenyant els òrgans interns de selecció i disseny de continguts, 
dotant-los d’eficàcia i transparència. 

4. Presentar una proposta de Pla estratègic de la CCMA amb l’aprovació a curt termini d’un con-
tracte programa, per tal de reestructurar financerament i estratègicament la CCMA, fer-la viable 
i adaptar-la als reptes tècnics, digitals i operatius de futur. Aquest procés hauria d’incloure una 
auditoria externa i independent que faci una avaluació de la situació, però també la implicació de 
la Sindicatura de Comptes que ja constata des de fa temps la utilització inadequada dels recursos 
públics per part de la CCMA.

5. Proposar la creació del hub audiovisual de Catalunya com a ecosistema on el coneixement i la 
indústria generin les sinergies necessàries per aconseguir reestructurar el sector i que esdevingui 
més competitiu, utilitzant l’oportunitat dels fons Next Generation, i amb la participació d’entitats 
de sector públic i de sector privat. 

6. Impulsar l’aprovació d’una Llei electoral de Catalunya justa i amb el màxim consens possible, 
obrint la interlocució amb totes les forces parlamentàries. 

BON GOVERN: TRANSPARÈNCIA, GOVERN OBERT I FUNCIÓ PÚBLICA
Els poders públics són el millor instrument per a la transformació social i per assolir el model de socie-
tat més igualitària i més justa a la qual aspirem. L’administració pública protegeix i garanteix els drets 
de la ciutadania, l’impuls de l’activitat econòmica, la promoció de la igualtat d’oportunitats i el mante-
niment de la cohesió social. És  qui  converteix  els  compromisos  en  realitats,  les  demandes  en  drets  
efectius,  les  prioritats  en polítiques. 

Una de les lliçons que ens deixa la pandèmia de la covid-19 és l’exigència d’uns serveis públics  forts, 
eficaços,  ben  gestionats  i  ben  dotats  econòmicament,  i  preparats  per  fer  front a situacions so-
brevingudes. Els serveis públics són els que, en última instància, separen una vida amb carències d’una 
vida digna.  

D’una banda, per recuperar i enfortir els serveis públics, garantir la seva estabilitat, proximitat, eficà-
cia i neutralitat, alhora que assegurem la seva capacitat de resposta a la ciutadania, és imprescindible 
implicar tota l’administració, promovent polítiques de govern obert que facin de la funció pública i els 
serveis públics espais oberts al diàleg, la participació ciutadana i la col·laboració, i responguin a l’interès 
general.  

D’altra banda, la funció pública és qui s’ha vist més perjudicada per les retallades produïdes des de 
2010 i aquesta situació encara no ha retornat a la normalitat. Però no només això, s’ha demostrat 
també una manca de planificació a mitjà i a llarg termini del sector públic, potser perquè els governs 
conservadors que hem tingut mai han cregut de debò en allò que és públic.
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Cal doncs reivindicar les persones que treballen en la funció pública com el principal actiu de la nostra 
administració, amb ocupació i salaris estables, formació continuada i carrera professional. S’han de 
revertir les retallades pressupostàries que han fet minvar la prestació i qualitat dels serveis públics  i 
abordar una planificació estratègica i d’avaluació  així com el rendiment de comptes, de forma trans-
parent.

La qualitat democràtica ha de permetre la  millora de l’eficàcia i l’eficiència administrativa i hem de ser 
capaços de trobar la cooperació i la lleialtat entre administracions, sense posar per davant l’enfronta-
ment constant, i abandonant la politització i la instrumentalització de l’administració pública. La  trans-
parència i el  dret  d’accés a la informació són uns dels millors antídots de lluita contra la corrupció.

Objectius
• Promoure polítiques de govern obert que facin de la funció pública i els serveis públics espais oberts 

al diàleg, la participació ciutadana i la col·laboració, i responguin a l’interès general.
• Avançar cap a una administració pública amb procediments més àgils, entenedors i accessibles.
• Potenciar la formació en Govern Obert i Transparència dels treballadors i les treballadores del sec-

tor públic.
• Garantir el dret a l’accés a la informació.
• Promoure la col·laboració de les institucions públiques amb espais que generin i permetin l’accés al 

lliure coneixement a la xarxa per a un coneixement obert i compartit de qualitat. 
• Comptar amb un Consell per la Transparència català.
• Enfortir els serveis públics de qualitat, garantint la seva estabilitat, proximitat, eficàcia i neutralitat.
• Potenciar les persones que treballen a la funció pública com a principal actiu de la nostra adminis-

tració.
• Millorar l’ús responsable dels recursos públics, assegurant el principi d’igualtat d’oportunitats en 

l’àmbit públic.
• Incentivar la innovació i la col·laboració publicoprivada.
• Revertir les retallades pressupostàries que han fet minvar la prestació i qualitat dels serveis públics.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Promoure l’execució d’un pla de xoc urgent d’accessibilitat de procediments de manera àgil i 
entenedora. La crisi de la covid-19 ha posat en evidència la distància entre administració i admi-
nistrats en aquesta matèria i ha deixat desprotegit un sector de la població. 

2. Presentar una Estratègia de Govern Obert i el treball en dades obertes, que serà transversal per a 
totes les administracions, amb mesures per fomentar la transparència i el rendiment de comptes, 
la transformació del portal de la Generalitat en espais de Govern Obert, l’avaluació de la implan-
tació de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, reforçant 
la posició institucional i els mitjans de la Comissió de Garantia del Dret d’accés a la informació 
pública, i la formació dels treballadors i les treballadores de les administracions públiques, entre 
altres actuacions.

3. Proposar la creació del Consell per la Transparència català. 
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4. Impulsar un nou Pla Estratègic d’Acció Exterior, fidel als objectius i les prioritats expressades en 
l’“Estrategia de Acción Exterior” del Govern d’Espanya i des d’on es potenciï el restabliment del 
paper de les Delegacions de la Generalitat a l’exterior com a eines de promoció dels interessos del 
conjunt de Catalunya, i establint mecanismes de suport als catalans i les catalanes a l’exterior.

5. Presentar una proposta per estructurar un Pla de cooperació i solidaritat, cercant veritables alian-
ces amb el món municipalista i amb les ONG, per desenvolupar programes i projectes en aquest 
àmbit i que recuperi i actualitzi el Consell de Cooperació Catalana. 

6. Presentar una iniciativa legislativa per a l’estabilització dels treballadors i treballadores públiques 
interins i temporals. 

7. Presentar una Proposició de Llei de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de ser-
veis del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

8. Impulsar una Proposició de Llei de funció pública de Catalunya. 

MÓN LOCAL
Els ajuntaments han d’esdevenir els aliats per emprendre polítiques de benestar social i progrés econò-
mic. No podem permetre una altra dècada d’oblits i deslleialtats com han fet els darrers governs des 
de 2010.

Han estat els ajuntaments els que durant la pandèmia més greu de la nostra història han tingut capaci-
tat de coordinació, els que han fet front comú a les contingències d’aquesta emergència i els que han 
estat capaços d’evitar relats partidistes.

L’objectiu és restaurar el principi de confiança trencat amb les administracions locals i fer que el Go-
vern de la Generalitat actuï amb lleialtat i transparència davant els ajuntaments, evitant situacions de 
desequilibris i greuges territorials que puguin esdevenir de l’aplicació de les seves polítiques públiques. 
Cal, en definitiva, una cogovernança real amb el món local.

Cal treballar per la derogació de LRSAL, també per una nova Llei de bases de règim local i una reforma 
de la Llei d’hisendes locals. Fer front a les dificultats municipalistes tenint present que caldrà crear un 
Fons de recuperació aprovat al Parlament, reclamat i defensat per diverses entitats municipalistes com 
la FMC i ACM. Revertir les retallades i la greu morositat en els pagaments de tota mena de transferèn-
cies de l’actual Govern de la Generalitat.

Objectius
• Revertir les retallades històriques cap al món local.
• Revertir la greu morositat en els pagaments de tota mena adreçats al manteniment dels serveis 

essencials de l’actual Govern de la Generalitat, serveis que els Ajuntaments han assumit, moltes 
vegades, per evitar que aquests deixin de funcionar.

• Restaurar el principi de confiança trencat amb les administracions locals.
• Treballar per la justícia territorial.
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ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Presentar una proposta per exigir al Govern  de la Generalitat que presenti en dos mesos un Pla 
de Pagaments dels deutes pendents amb els governs locals i fer seguiment del compliment. 

2. Reclamar que s’activi la Llei de governs locals de Catalunya de 2010 i el seu Consell  i que s’actua-
litzin els nomenaments que correspongui. 

3. Presentar una Proposició de Llei de governs locals i finançament local que defineixi les competèn-
cies i els recursos necessaris per als ajuntaments amb la participació de les entitats municipalistes 
i del Consell de Governs Locals de Catalunya. 

4. Denunciar el desistiment de la Generalitat de les seves funcions en la prestació de serveis  que 
han de suplir els ajuntaments i avaluar els costos que suposa per tal de presentar una proposta 
de Pla de Xoc econòmic i social per als ajuntaments i de creació d’un nou Fons de Rescat extraor-
dinari per a la reconstrucció social i econòmica.

5. Augmentar la convocatòria del PUOSC, si més no com deu anys enrere. 

6. Ampliar els recursos provinents del Fons de Cooperació Local fins a 200 milions d’euros.

7. Exigir el pagament immediatament dels Fons FEDER als ajuntaments i centres de recerca. 

JUSTÍCIA I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA
La justícia és un pilar fonamental en qualsevol Estat social, democràtic i de dret. La justícia és un servei 
públic bàsic per garantir els drets i les llibertats de les persones i cal que pugui desenvolupar la seva 
tasca de manera rigorosa, propera, efectiva i eficient. En els darrers anys, la imatge de les institucions 
judicials s’ha vist molt malmesa per determinats sectors que han volgut judicialitzar la política i politit-
zar la justícia. 

El punt de partida per millorar el funcionament de les institucions judicials ha de ser l’acostament 
del poder judicial a la ciutadania com a servei públic bàsic per a les persones. Un servei que ha de ser 
proper, eficaç i eficient, amb una millor organització i gestió, per tal de garantir la qualitat del servei, i 
sense barreres econòmiques d’accés per a la ciutadania.

Es fa imprescindible, doncs, una actuació dels poders públics per recuperar el prestigi de la justícia, 
garantir els recursos materials i humans suficients per al seu exercici i una col·laboració lleial entre els 
diferents actors judicials. 

Com a eina essencial, la justícia ha de resoldre els conflictes de manera justa i en un temps raonable. 
Cal modernitzar-la, adaptar-la als nous temps en un món cada cop més digitalitzat, millorar la seva 
organització i gestió en situacions de normalitat i fer-ho especialment en moments d’excepcionalitat 
com la pandèmia de la covid-19, per tal de garantir un funcionament de qualitat del servei. De la ma-
teixa manera, és imprescindible que la funció jurisdiccional es desenvolupi amb plena independència, 
imparcialitat i transparència, per assolir la plena igualtat d’oportunitats i equitat de la ciutadania.

La memòria democràtica representa un dels valors fonamentals de la democràcia en el segle XXI. És 
un valor que ens ha de permetre a la societat, especialment a la catalana i espanyola, avançar cap a un 
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futur més democràtic i lliure, sense oblidar el nostre passat. 

El nostre objectiu és la consolidació d’una política de memòria coherent i integral, amb una dotació 
econòmica suficient, que garanteixi el coneixement i el manteniment de la memòria històrica de Cata-
lunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats demo-
cràtiques, així com el reconeixement i la rehabilitació de la ciutadania que ha patit persecució a con-
seqüència de la defensa de la democràcia i de llurs opcions personals, ideològiques o de consciència.

Objectius
• Impuls i modernització de l’administració de justícia per tal d’acostar-la a la ciutadania.
• Millorar els equipaments i les condicions de treball dels centres penitenciaris.
• Desenvolupar la mediació i la resolució de conflictes per vies no judicials.
• Impulsar les polítiques de memòria democràtica.

ACTUACIONS I MESURES A DESENVOLUPAR:

1. Presentar una proposta per modificar i desenvolupar la legislació del Codi Civil català amb l’ob-
jectiu d’actualitzar diversos preceptes: principi d’igualtat home-dona, capacitat jurídica de totes 
les persones, garantir la igualtat de les persones i la no-discriminació, protecció de les víctimes de 
maltractament psicològic, necessitat de potenciar la mediació i altres mitjans de resolució alter-
nativa de conflictes i la necessitat de fer més competitiva la figura del dret real de penyora.

2. Presentar una proposta de Pacte català per la Justícia.

3. Impulsar un Pla per reforçar i millorar els serveis penitenciaris, amb mesures per millorar les 
condicions dels funcionaris de presons, revisar els protocols per acabar amb les agressions i la 
construcció d’un nou centre per a presos preventius.

4. Presentar una informe per reorganitzar, ampliar i millorar el servei de mediació i del torn d’ofici i 
les retribucions als professionals que hi exerceixen. 

5. Presentar una proposta d’ampliació del catàleg de serveis de mesures penals alternatives, treballs 
en benefici de la comunitat i projectes de reinserció social un cop fora dels centres penitenciaris.

6. Presentar una Proposició de Llei de memòria democràtica de Catalunya, de caràcter integral.

7. Impulsar polítiques de memòria en matèria d’excavació de fosses i impuls del programa d’iden-
tificació genètica, de retirada de simbologia franquista, de dignificació, senyalització i, si escau, 
establiment de centre d’interpretació i rutes pels espais de memòria, i finalment en matèria d’en-
fortiment i suport del moviment memorialista. 
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CALENDARI D’ACTUACIONS I MESURES DE L’EIX 4 A DESENVOLUPAR

EIX 4 FEDERALISME I BON GOVERN

2n 
sem 
2021

1r 
sem 
2022

2n 
sem 
2022

1r 
sem 
2023

 FEDERALISME     
1 Impulsar una Taula de Diàleg entre partits catalans     
2 Reactivar els marcs bilaterals Estat-Generalitat     
3 Seguiment de la Taula de Diàleg entre Generalitat i Govern d’Espanya     
4 Acord per una sortida federal     
 PLURALITAT: MITJANS AUDIOVISUALS I LLEI ELECTORAL     
5 Acord per renovar els alts càrrecs designats pel Parlament     
6 Renovació dels òrgans de govern de la CCMA i el CAC     
7 Recuperació de la missió de servei públic dels mitjans     
8 Proposta de Pla estratègic de la CCMA     
9 Creació del hub audiovisual de Catalunya     
10 Consensuar la Llei Electoral de Catalunya     
 BON GOVERN: TRANSPARÈNCIA, GOVERN OBERT I FUNCIÓ PÚBLICA     
11 Pla de xoc urgent d’accessibilitat de procediments     
12 Estratègia de Govern Obert     
13 Creació del Consell per la Transparència català     
14 Nou Pla Estratègic d’Acció Exterior     
15 Pla de cooperació i solidaritat     
16 Iniciativa leg. d’estabilització d’interins i treballadors públics temporals     
17 Proposició de Llei de regulació del teletreball a l’Administració     
18 Proposició de Llei de la Funció Pública a Catalunya     
 MÓN LOCAL     
19 Pla de Pagaments dels deutes pendents amb governs locals     
20 Activació de la Llei de Governs Locals de Catalunya de 2010     
21 Proposició de Llei de Governs Locals i Finançament Local     
22 Pla de Xoc econòmic i social pels ajuntaments     
23 Augmentar la convocatòria del PUOSC     
24 Ampliar el Fons de Cooperació Local     
25 Exigir pagament dels Fons FEDER als ajuntaments     
 JUSTÍCIA I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA     
26 Modificar i desenvolupar la legislació del Codi Civil Català     
27 Pacte català per la Justícia     
28 Pla per reforçar i millorar els serveis penitenciaris     
29 Ampliar i millorar el servei de mediació i del torn d’ofici     
30 Ampliar el catàleg de serveis de mesures penals alternatives     
31 Proposició de Llei de Memòria Democràtica de Catalunya     
32 Impulsar polítiques de memòria     
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ANNEX 1 LLISTAT D’INICIATIVES LEGISLATIVES

EIX 1
• Proposició de Llei de modificació de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya
• Proposició de Llei per reforçar una tercera llengua a l’educació superior
• Proposició de Llei de parcs d’activitat econòmica i polígons industrials
• Proposició de Llei de turisme de Catalunya
• Proposició de Llei d’equipaments comercials

EIX 2
• Proposició de Llei de la gent gran 
• Modificar la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència 
• Modernitzar la legislació de drets de les persones amb discapacitat
• Modificar la Llei de la Renda Garantida de Ciutadania
• Modificar el marc legal sobre explotació sexual
• Revisar i modificar les Lleis de seguretat sota criteris de gènere, com per exemple presentar una 

Proposició de Llei de modificació de la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la policia de la Generalitat – 
Mossos d’Esquadra per tal d’establir una acció positiva d’equilibrament de la presència de dones i 
homes a la plantilla del Cos de Mossos d’Esquadra.

• Revisar el marc legal i els plans de protecció civil
• Modificació de la Llei 11/2009 d’espectacles públics, del 6 de juliol, de regulació administrativa dels 

espectacles públics i les activitats recreatives
• Proposició de Llei per modificar i actualitzar la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del patrimoni cultural 

català 
• Proposició de Llei de mecenatge a Catalunya

EIX 3
• Proposició de Llei de territori
• Proposició de Llei de creació del Servei Català de l’Habitatge
• Proposició de Llei de barris per a la rehabilitació i eficiència
• Proposició de Llei de residus i foment de l’economia circular 
• Proposició de Llei de modificació i actualització del Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals. 
• Proposició de Llei d’alta muntanya
• Proposició de Llei de viles



EIX 4. FEDERALISME I BON GOVERN

PLA DE GOVERN 2021-2023 - 51
Setembre 2021

EIX 4
• Consensuar la Llei electoral de Catalunya
• Iniciativa legislativa per a l’estabilització dels treballadors i treballadores públics interins i temporals
• Proposició de Llei de regulació del teletreball com a modalitat de prestació de serveis del personal 

al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
• Proposició de Llei de funció pública de Catalunya
• Proposició de Llei de governs locals i finançament local
• Modificar i desenvolupar la legislació del Codi Civil català
• Proposició de Llei de Memòria Democràtica de Catalunya


