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1. PROGRÉS SOCIAL I ATENCIÓ A LES PERSONES

Política educativa, universitària i de recerca

OBJECTIUS
— Desplegar i consolidar el servei públic d’educació garantint els instruments i recursos que 

permetin al sector públic assolir la màxima qualitat.
— Afavorir l’èxit escolar de l’alumnat.
— Educar en valors, des de la diversitat i la laïcitat, i impulsar la coeducació.
— Vincular la formació professional a les necessitats del món laboral i ampliar-ne i millorar-ne 

l’oferta.
— Continuar la millora dels ajuts a famílies i complementaris a l’escolarització.
— Completar els plans necessaris per a un finançament satisfactori de les universitats públi-

ques catalanes.
— Completar la plena integració en l’Espai Europeu d’Educació Superior.
— Reformar l’actual model de beques i ajuts universitaris.
— Promoure la consolidació del sistema català de recerca.

ACTUACIONS
— Arribar progressivament a la mitjana europea (UE-15) de despesa en educació.
— Elaborar participadament, presentar i aprovar al Parlament de Catalunya el projecte de Llei 

d’educació de Catalunya abans de la fi de l’any 2007.
— Desenvolupar el Pacte Nacional per a l’Educació: Aconseguir una major implicació de les 

famílies I dels centres educatius, tot completant l’autonomia dels centres; avançar en la 
consolidació del servei públic d’educació; garantir la gratuïtat efectiva de l’educació bàsica; 
desplegar els mecanismes de cogestió, corresponsabilitat i cooperació amb els municipis; 
impulsar el reconeixement del professorat i la millora dels recursos dels centres públics com 
a garantia d’equitat i d’estímul per a la millora dels estàndards de qualitat.

— Completar la implantació del mapa de llars d’infants públiques de Catalunya, amb la col-
laboració dels ajuntaments, per donar resposta a la demanda existent.

— Continuar l’aplicació del Pla de millora de l’educació secundària.
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— Afavorir l’èxit escolar millorant l’atenció als alumnes i a les famílies; incorporant progressi-
vament la sisena hora per als nens i nenes d’educació primària, i millorant progressivament 
les ràtios de l’educació secundària obligatòria; incrementant el nombre de professionals; 
impulsant la innovació educativa; millorant la formació i el reconeixement social del profes-
sorat i establint un programa específic d’acció positiva de suport a l’alumnat en situació de 
desigualtat donant prioritat als centres i les zones amb nivells més baixos d’èxit escolar.

— Adequar els concerts educatius a la nova legislació.
— Obrir els centres educatius més enllà de l’horari lectiu en col·laboració amb els ajuntaments 

i el teixit associatiu.
— Fer efectiva la gratuïtat progressiva dels llibres de text tot promovent-ne la reutilització.
— Augmentar les beques de menjador escolar.
— Fer arribar la banda ampla a les aules de tots els centres educatius públics de Catalunya.
— Fer de Catalunya un país trilingüe amb l’anglès com a tercera llengua. Més hores per als 

alumnes, més professors als centres, implicació de la CCRTV. Garantir la competència co-
municativa en anglès de tot l’alumnat al final de l’educació obligatòria, a més d’un correcte 
coneixement del català i el castellà.

— Garantir una escolarització de l’alumnat més equilibrada entre tots els centres educatius 
finançats amb fons públics per afavorir la tasca integradora de les escoles, l’equitat educa-
tiva i la igualtat d’oportunitats de tot l’alumnat. Estendre la creació de més aules d’acollida i 
plans educatius d’entorn per atendre millor l’alumnat nouvingut.

— Consolidar les zones escolars rurals potenciant les experiències innovadores com a element 
clau per a la dinamització del municipi.

— Negociar amb el govern central el traspàs de les beques per tal que el nombre d’alumnes 
becats a Catalunya sigui equivalent al percentatge d’alumnes escolaritzats.

— Potenciar la formació professional i dissenyar un sistema d’orientació i transició al món labo-
ral que asseguri a tot l’alumnat que tindrà una oportunitat d’ocupació quan deixi el sistema 
educatiu.

— Avançar, participadament amb els ajuntaments, en el procés de descentralització de l’admi-
nistració educativa envers els territoris i les seves administracions.

— Integrar plenament la formació de persones adultes en les prioritats educatives.
— Augmentar la formació del professorat per a l’escola inclusiva.
— Ordenar i innovar en l’educació especial.
— Impulsar l’articulació d’un Postgrau Interuniversitari d’Educació Secundària.
— Desplegar la LOE vetllant pel respecte de l’àmbit competencial de Catalunya.
— Desplegar les competències que atorga el nou Estatut de Catalunya en matèria d’universi-

tats i recerca reformant la Llei d’universitats de Catalunya i creant l’Institut Superior de Qua-
litat i Avaluació.

— Aprovar la Llei de la ciència i proporcionar instruments per al foment del coneixement cientí-
fic, la recerca, la innovació tecnològica i la transferència de coneixement.

— Impulsar la signatura del Pacte Nacional per a la Recerca, comprometent-nos per un període 
de diverses legislatures a un esforç preferent en inversió en R+D per assolir la mitjana euro-
pea, amb un increment sostingut superior a l’increment mitjà dels pressupostos del govern 
de la Generalitat.

— Aprovar el nou Pla d’inversions universitàries (2007–2011) i el Pla d’infrastructures de recer-
ca 2007–2012.

— Completar el procés d’adaptació a l’Espai Europeu d’Educació Superior del nostre sistema 
universitari i de recerca.
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— Reformar l’actual model d’ajut a l’estudi mitjançant l’increment qualitatiu i equitatiu de be-
ques i altres ajuts per a estudiants i professorat universitari.

Polítiques d’acció social i comunitària

OBJECTIUS
— Universalitzar els serveis socials.
— Adaptar l’estructura i els serveis i prestacions d’acció social al nou model de garantia de 

drets, centrat en la persona i les noves realitats socials.
— Enfortir les polítiques de suport a les famílies i el sistema de protecció a la infància, que ha 

de ser eficient, territorialitzat i eficaç, i fomentar mesures alternatives a la institucionalitza-
ció dels infants en risc.

— Garantir la cohesió social tot fent una aposta decidida per les polítiques que afavoreixin la 
inclusió social.

— Orientar l’acció social a la consecució de projectes de vida autònoma, integrals i de qualitat 
centrats en la persona i la seva lliure decisió.

— Prioritzar el treball en xarxa amb les entitats del tercer sector en les polítiques d’acció social 
i comunitària.

— Enfortir l’autonomia i les alternatives d’activitat i de participació activa de la gent gran.

ACTUACIONS
MODEL
— Aprovar la nova Llei de serveis socials dins els primers mesos de legislatura.
— Modernitzar, ampliar i consolidar la xarxa pública de serveis socials, planificant-ne concerta-

dament la inversió i potenciant-ne la descentralització. Simplificar les gestions de la ciutada-
nia tendint a la finestreta única.

— Aprovar el Pla director del tercer sector i les mesures per fomentar-lo i consolidar-lo.
— Establir i consolidar un model de qualitat dels equipaments cívics, la seva extensió territorial 

equitativa i la cooperació interadministrativa i associativa.
— Establir la preferència en l’adjudicació dels contractes relatius a prestacions de caràcter so-

cial o assistencial, en igualtat de condicions, per a les propostes presentades per entitats 
sense ànim de lucre i les empreses d’inserció. Incloure-hi clàusules contractuals que continguin 
prescripcions de caràcter social d’obligat compliment per a les organitzacions adjudicatàries.

— Desconcentrar els punts d’atenció i informació a la ciutadania.

DEPENDÈNCIA I SUPORT A L’AUTONOMIA
— Estendre el Programa per a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones 

amb dependències (Prodep) i aprovar i presentar al Parlament de Catalunya el projecte de 
Llei de l’agència de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a la dependència.

— Aplicar la llei estatal de promoció de l‘autonomia personal i atenció a les persones en situa-
ció de dependència amb els corresponents increment i territorialització dels equips de valo-
ració, i amb el desenvolupament de les mesures necessàries.
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— Elaborar el Pla de xoc de l’atenció domiciliària per incrementar les cobertures i les hores 
d’atenció, garantir uns serveis i recursos bàsics, i reequilibrar el territori.

— Impulsar plans locals d’atenció per a la gent gran amb dependències als municipis de més 
de 50.000 habitants i a les comarques amb taxes d’envelliment superiors al 20% de la po-
blació.

— Estendre la figura de l’assistent personal per a les persones amb necessitat de suport a 
l’autonomia personal que ho requereixin i que vulguin optar per aquesta alternativa i adequar 
les prestacions i els serveis per a les persones amb discapacitats i amb malaltia mental a 
les seves necessitats.

— Aprovar el Pla integral de salut mental, amb calendari i dotació pressupostària garantida.
— Fer de l’accessibilitat una qüestió efectiva de país, amb la modificació del Codi d’accessibili-

tat i amb l’extensió de plans d’accessibilitat per a persones amb discapacitat, de supressió 
de barreres arquitectòniques, d’accés a la comunicació i de mobilitat a tot Catalunya.

— Crear un fòrum permanent i obert entre l’Administració i el tercer sector d’atenció social a 
les persones amb VIH/sida, i un altre per a les persones drogodependents, per tal que es-
tableixin calendaris, qüestions prioritàries, recursos, avaluació i compromisos d’aplicació de 
propostes socials multidisciplinàries.

FAMÍLIES I INFÀNCIA
— Impulsar el Pla de conciliació de la vida familiar, personal i laboral.
— Estendre la prestació econòmica universal per infant a càrrec almenys fins als sis anys, i al-

menys fins als vuit en els casos de famílies nombroses i monoparentals.
— Augmentar la quantia de les prestacions econòmiques i establir nous ajuts i suports a les 

famílies en compliment de la Llei 18/2003 de suport a les famílies tot prioritzant el nivell de 
renda i les situacions d’especial protecció.

— Crear una xarxa d’atenció especialitzada de serveis d’atenció a les famílies, de punts de tro-
bada i de serveis de formació i suport a les famílies acollidores i adoptants.

— Aprovar i presentar al Parlament de Catalunya el projecte de Llei d’infància de Catalunya, 
que situï l’interès superior de la infància i l’adolescència.

— Continuar el Pla de xoc per millorar el sistema de protecció a la infància. Implantar la figura 
del professional referent d’infància als serveis socials de primària i incrementar el personal 
tècnic dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) per treballar adequadament 
la prevenció.

— Impulsar l’acolliment familiar com a mesura prioritària en l’atenció a la infància que reque-
reix protecció.

— Seguir millorant els processos d’adopció nacional i internacional.

POBRESA ZERO I INCLUSIÓ SOCIAL
— Aplicar la Llei de prestacions socials de caràcter econòmic i potenciar i revisar els instru-

ments que garanteixin una renda mínima de suficiència (PIRMI i pensions).
— Aprovar participadament, a través d’un gran pacte, el Pla d’acció per a la inclusió i cohesió 

social de Catalunya, que ha d’implicar tots els agents que treballen en l’atenció social per a 
la inclusió.
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— Desenvolupar els Plans integrals de qualitat social als barris i territoris prioritaris (que inte-
gren els plans de desenvolupament comunitari i cohesió social, plans d’acollida de les per-
sones nouvingudes i plans d’inclusió locals).

— Promoure polítiques incloents adreçades al poble gitano tot desenvolupant les línies d’actua-
ció previstes i consensuades en el Pla integral del poble gitano de Catalunya.

Política penitenciària i de justícia juvenil

OBJECTIUS
— La política penitenciària i de justícia juvenil, una política social.
— Potenciar les eines i les reformes del marc legal necessàries per a una política penitenciària 

ressocialitzadora i de qualitat.

ACTUACIONS
— Definir un nou model d’execució penal en el medi comunitari. Impulsar les mesures penals 

en el medi comunitari com a alternativa a la presó i fomentar els processos de mediació i 
atenció a les víctimes.

— Oferir ocupació laboral a tots els interns amb possibilitats de treballar. Centrar la reinserció 
en aquelles activitats que permetin a l’interno o a la interna adquirir una capacitació profes-
sional, una formació acadèmica útil i un accés normalitzat al treball productiu.

— Millorar l’atenció individualitzada tot augmentant la diversificació de programes de tracta-
ment adaptats a les necessitats de cada cas. Definir programes específics per a les inter-
nes i els interns estrangers, que considerin un enfocament més adequat a les seves neces-
sitats. Elaborar i executar programes de suport i de seguiment postpenitenciari.

— Acabar d’executar el Pla d’equipaments penitenciaris 2004-2010. Obrir vuit nous centres pe-
nitenciaris i quatre nous equipaments de règim obert en el període 2007-2010.

— Continuar aplicant el Pla director de justícia juvenil 2004-2007 i aprovar el Reglament de jus-
tícia juvenil de Catalunya amb l’objectiu d’adaptar-se a les noves condicions socials.

— Desenvolupar el model previst en el nou reglament penitenciari, implicant els professionals 
del sistema i aplicant-hi els mecanismes de participació de persones i entitats que s’hi pre-
veuen. Crear un òrgan de participació social en cada centre penitenciari.

— Prioritzar la política de recursos humans, en especial la selecció, l’especialització, la forma-
ció i la promoció professional.

— Culminar el procés d’integració del personal sanitari i educatiu de presons en la xarxa públi-
ca sanitària i d’educació tot millorant l’atenció a les persones internes en tot allò relacionat 
amb aquests dos àmbits per tal d’incrementar el nivell educatiu i els programes d’interven-
ció terapèutica, amb especial atenció a la salut mental i les drogodependències.

— Continuar potenciant les actuacions del Servei d’Orientació Jurídica penitenciària, per donar 
suport jurídic a les persones internes.
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Salut i polítiques sanitàries

OBJECTIUS
— Fomentar la salut pública.
— Millorar l’assistència sanitària prioritzant l’atenció primària i comunitària, i adaptar el siste-

ma a les malalties cròniques.
— Avançar en l’organització i el finançament del nou model sanitari.
— Potenciar la recerca i la docència.
— Fomentar la participació activa dels professionals, els pacients i les seves famílies en la po-

lítica sanitària.

ACTUACIONS
— Equiparar progressivament els nivells de despesa pública sanitària als de la resta de països 

europeus (UE–15). Incrementar la dotació pressupostària dedicada a l’atenció primària i a la 
salut pública.

— Redactar una nova Llei de salut de Catalunya que substitueixi la LOSC (Llei d’ordenació sa-
nitària de Catalunya) basada en un Sistema Nacional de Salut de Catalunya que impulsi la 
qualitat, l’equitat i l’eficiència amb garantia de transparència i que ordeni els instruments, 
recursos, programes, serveis i professionals assegurant la participació activa de tots els ac-
tors del sistema de salut.

— Aprovar i presentar al Parlament el projecte de Llei de reforma de l’Institut Català de la Salut 
que doti aquest sector públic dels instruments, recursos, professionals i marc laboral que 
donin resposta a les expectatives dels professionals i de la ciutadania. La figura jurídica es-
tarà subjecta al dret públic en la seva activitat.

— Aprovar i presentar al Parlament de Catalunya el projecte de Llei de l’agència de promoció de 
l’autonomia personal i d’atenció a la dependència.

— Acabar d’elaborar, aprovar i presentar al Parlament de Catalunya els projectes de Llei de sa-
lut pública i de l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

— Crear l’Agència de la Qualitat i d’Informació del Sistema de Salut.
— Prioritzar la reducció progressiva de tots els temps d’espera, especialment per a les inter-

vencions quirúrgiques, l’accés a proves diagnòstiques i les visites a especialistes, amb l’ob-
jectiu de situar-nos en els terminis mitjans dels països més avançats de la Unió Europea en 
quatre anys, assumint tanmateix el compromís, davant la sospita de càncer de cap mena, 
de realitzar el diagnòstic i l’inici de tractament en un màxim de trenta dies.

— Reduir la ràtio d’habitants a atendre per professional i ampliar els horaris d’atenció i la dura-
da de la visita mèdica. Ampliar el temps mínim de visita a 10 minuts. Atenció en menys de 
48 hores pel metge de capçalera i/o infermeria.

— Continuar implementant els Plans integrals de salut als barris, en el marc de la Llei de Barris
— Continuar executant el Pla d’inversions en equipaments de salut, horitzó 2012.
— Continuar apostant per la bioregió i els centres de recerca biomèdica, i potenciar-ne la rela-

ció amb la indústria catalana i l’avaluació de resultats.
— Acabar de generalitzar el finançament de base poblacional (sistema capitatiu).
— Continuar aplicant el acords presos amb els professionals sanitaris (Consell de la Professió 

Mèdica de Catalunya, Consell de la Professió Infermera de Catalunya...), afavorir la contrac-
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tació estable i equiparar a l’alça les condicions laborals de tot el sistema de salut finançat 
amb recursos públics. Primar l’exclusivitat dels professionals.

— Continuar amb la implantació de mesures de racionalització de la despesa farmacèutica.
— Assolir un model integral d’atenció a la salut mental de caràcter interdisciplinari i intersectorial.
— Ampliar la cartera de prestacions: salut bucodental per a nens de 6 a 14 anys i persones 

grans amb baix nivell de renda, amb perspectiva d’ampliar la cobertura; atenció podològica 
per a patologies vasculars cròniques; ulleres i audífons per a gent gran amb rendes baixes, 
noves vacunes i incrementar la dotació pressupostària per a implants coclears.

— Crear nous Plans directors com el de malalties respiratòries, digestives i reumatològiques i 
el d’atenció neurològica.

— Desenvolupar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit de la sa-
lut: completar la informatització i connectivitat de tots els centres mitjançant banda am-
pla; acabar d’executar el projecte de recepta electrònica i la història clínica compartida de 
Catalunya, i estendre la telemedicina.

— Millorar l’atenció global a la ciutadania: millora de la informació i del procés d’acolliment, 
millora de la comunicació amb el personal sanitari responsable, garantia dels drets de les 
persones usuàries i millora del confort hoteler.

— Aprovar dins el termini de tres mesos el Decret de regulació de les teràpies naturals.
— Creació d’un registre públic actualitzat accessible per Internet dels contractes i centres as-

sistencials amb finançament públic, i publicar els concerts sanitaris amb els proveïdors al 
DOGC.

Política cultural i de comunicació

OBJECTIUS
— Avançar en l’accés a la cultura i els drets culturals per a tothom i en tot el territori potenciant 

la cooperació amb els municipis.
— Preservar i promoure el patrimoni i la memòria.
— Apostar per la creació cultural a través de la innovació artística.
— Consolidar el sistema productiu i les indústries culturals.
— Reequilibrar les infraestructures culturals del territori.
— Impulsar l’associacionisme cultural i la participació.
— Projectar la cultura catalana a nivell internacional.
— Desenvolupar polítiques de turisme cultural.
— Garantir el vincle entre educació i cultura.

ACTUACIONS
— Equiparar progressivament els nivells de despesa destinats a política cultural als de la resta 

de països europeus (UE–15).
— Aprovar i presentar al Parlament de Catalunya la Llei del Consell de la Cultura i les Arts; la 

Llei del cinema, per potenciar la cinematografia catalana i l’audiovisual, i l’Estatut de l’artis-
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ta per garantir la protecció dels professionals d’acord amb el marc competencial, i la Llei del 
mecenatge cultural.

— Donar suport a la creació cultural a través de l’increment pressupostari, i potenciar la inno-
vació artística dotant-la dels recursos i l’estructura necessaris.

— Enfortir l’Institut Català d’Indústries Culturals per consolidar el sistema productiu industrial i 
millorar la seva capacitat comercial.

— Continuar realitzant les inversions en equipaments culturals arreu del territori; desenvolu-
par el Pla específic de biblioteques 2004–2007, el Pla de bibliobusos en municipis de 300 
a 3.000 habitants; impulsar les xarxes de centres de creació i producció artística, i impulsar 
l’anella digital arreu del territori.

— Enfortir el Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional Catalana.
— Aprovar la llei de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió per garantir-ne la independèn-

cia, la professionalitat i la viabilitat econòmica.
— Impulsar l’Agència Catalana de Notícies.
— Potenciar el Baròmetre Català.
— Connectar en xarxa de banda ampla tots els centres culturals de Catalunya.
— Elaborar a mitjà termini i concertadament amb els representants del diversos sectors plans 

estratègics operatius per a cada sector (món editorial, arts escèniques, arts visuals, cinema 
i audiovisual, música, circ, arts de carrer, titelles etc.) que permetin orientar globalment l’ac-
ció de tots els agents.

— Desenvolupar el canal Arte a Catalunya i prioritzar que els mitjans públics garanteixin en les 
seves graelles una programació cultural estable i en horaris adients per a la difusió de la 
creació cultural feta a Catalunya.

— Enfortir l’Institut Ramon Llull per tal que pugui projectar internacionalment la cultura catalana.
— Elaborar el mapa dels ensenyaments artístics, obert a totes les edats i estils, de manera 

que els articuli amb els equipaments territorials de difusió i creació.

Política esportiva

OBJECTIUS
— Impulsar el Pla català de l’esport a l’escola garantint un projecte esportiu lligat al projecte 

educatiu i que cada nova escola tingui un espai poliesportiu.
— Incrementar i millorar la xarxa d’instal·lacions esportives modernitzant-ne les infraestructu-

res i els elements de suport a l’esport per a tothom i l’esport de competició.
— Fer un salt qualitatiu del moviment associatiu de clubs i federacions per a la millora de la 

qualitat i de les capacitats i propiciar la constitució d’entitats de tercer nivell.
— Promoció internacional de l’esport català.

ACTUACIONS
— Acabar de desenvolupar el Pla director d’instal·lacions i equipaments esportius a través de 

l’execució de la seva segona fase, tant pel que fa a l’esport base com al de competició.
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— Impulsar la internacionalització de l’esport català: presència de l’esport català mitjançant 
les federacions esportives catalanes, autònomes de les estatals, i dels clubs com a repre-
sentants de l’esport català en competicions internacionals, suport al reconeixement de les 
federacions davant de les seves homònimes internacionals i atracció d’esdeveniments es-
portius internacionals.

— Modernitzar el Centre d’Alt Rendiment Esportiu, crear un centre tecnològic de l’esport i un 
nucli industrial en matèria d’esport associats al CAR i consolidar la xarxa territorial de cen-
tres de tecnificació esportiva.

— Potenciar l’esport escolar afavorint el desenvolupament del Pla d’esport a l’escola amb la 
col·laboració dels ajuntaments.

— Crear una línia específica de crèdit per a les institucions i entitats que tenen per objectiu la 
construcció d’equipaments i projectes d’activitats esportives.

— Aprofitar els esports tradicionals per promoure les activitats físiques adequades per a tota 
la ciutadania amb especial atenció a la població immigrada com a factor d’integració social i 
facilitador d’aproximació cultural i al foment de la pràctica esportiva en col·lectius on la pràc-
tica de l’esport és minoritària: persones amb discapacitats, gent gran, dones...

— Estendre el Pla d’implantació progressiva de prescripció d’activitat física als centres d’aten-
ció primària de salut per a determinades dolences.

— Fomentar el turisme esportiu, conjuntament amb Turisme de Catalunya, per tal d’assolir la 
promoció d’activitats organitzades per a clubs, associacions i federacions catalanes.

— Impulsar a Barcelona un espai de referència mundial on s’estableixin seus d’organismes pú-
blics i privats relacionats amb el món de l’esport.

Polítiques de dones per a la igualtat d’oportunitats

OBJECTIUS
— Avançar en la construcció d’un nou contracte social entre homes i dones.
— Promoure la igualtat d’oportunitats de les dones en tots els àmbits de la societat.
— Avançar en les mesures de reorganització dels temps i els treballs, que implica abordar l’or-

ganització del conjunt dels horaris tant en l’àmbit laboral com pel que fa als serveis públics 
i privats, tenint en compte les necessitats de les dones i els homes en les diferents etapes 
vitals i donant valor a la vida quotidiana.

— Millorar les condicions laborals de les dones i el reconeixement del seu treball en els àmbits 
reproductius.

— Oferir una resposta integral davant les necessitats de les dones.
— Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques i els diversos àmbits socials.
— Centrar la coeducació com a base de l’educació per tal de vertebrar una ciutadania en igual-

tat d’oportunitats i condicions, i basada en el respecte i reconeixement de les aportacions 
de les dones.

— Avançar cap a la garantia del dret que la lliure decisió de les dones sigui determinant en tots 
els casos que puguin afectar la dignitat, la integritat i el benestar físic i mental, en particular 
pel que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva i sexual.

— Detectar, prevenir, atendre i eradicar la violència contra les dones.
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— Reconèixer el paper de les associacions de dones, dinamitzar-les i donar-hi suport, garan-
tir la participació de les dones en la presa de decisions i donar visibilitat social i política als 
projectes que en sorgeixen.

ACTUACIONS
— Seguir executant el V Pla d’acció i desenvolupament de polítiques de dones 2005-2007 amb 

una actuació coordinada i de recursos suficients per al seu impuls, i redactar el VI Pla.
— Garantir l’impacte i la perspectiva de gènere en tota la nova legislació, en les lleis de pressu-

postos i en les propostes i accions impulsades des del Govern.
— Crear unitats específiques de gènere en cada departament del govern, coordinades per 

l’ICD, per garantir i concretar la transversalitat de les polítiques de dones a Catalunya. Des-
envolupar projectes d’igualtat d’oportunitats específics als diferents departaments del go-
vern, d’acord amb les seves competències i el principi de transversalitat.

— Elaborar, aprovar i presentar al Parlament de Catalunya el projecte de Llei per a un nou pac-
te de ciutadania entre dones i homes, a partir d’un procés participatiu amb les dones i les 
associacions implicades.

— Impulsar els processos participatius, també amb el món local, a través de la creació d’una 
Agenda 21 de les polítiques de dones a Catalunya.

— Garantir la tendència a la paritat en els poders públics i en la futura Llei electoral catalana.
— Dinamitzar i donar suport a la participació social i política de les dones a tots els nivells, i 

també al teixit associatiu de dones, tot garantint-ne la participació en les institucions i òr-
gans de consulta i presa de decisions.

— Aprovar i presentar al Parlament de Catalunya el projecte de Llei dels drets de les dones per 
a l’eradicació de la violència masclista i posar en marxa el protocol marc per a situacions de 
violència masclista amb la coordinació de totes les institucions i entitats que hi participen.

— Avançar i completar la planificació de serveis per a la prevenció i l’atenció a dones que patei-
xen maltractaments arreu del territori català. Garantir la complicitat i suport tècnic i econò-
mic al món local mitjançant la línia de subvencions per a l’elaboració de plans locals de polí-
tiques de dones i protocols d’actuació en situacions de violència.

— Avançar en les actuacions de prevenció i sensibilització de la violència envers les dones en 
joves i adolescents.

— Impulsar la comissió interdepartamental de polítiques per a la igualtat d’oportunitats per a 
les dones dotant-la de més contingut i realitzant-ne un seguiment acurat.

— Avançar en l’establiment de xarxes i suport per a dones emprenedores de Catalunya.
— Impuls del Pla estratègic de conciliació de la vida familiar, personal i laboral, que inclourà 

propostes transversals per a la reorganització dels temps i els horaris de la societat, perquè 
els homes i les dones puguin compartir sense desigualtats els treballs socialment necessa-
ris i el temps laboral, de formació, de participació i de lleure.
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Polítiques de joventut

OBJECTIUS
— Impulsar un Pacte Nacional per a l’Emancipació juvenil que incorpori els àmbits de l’educa-

ció, l’ocupació, l’habitatge, la participació, la mobilitat i les llibertats personals.
— Foment de la participació juvenil, a través del moviment associatiu, per a l’educació en el 

compromís, la implicació en la presa de decisions i la cohesió social i nacional.
— Garantir la transversalitat, la interdepartamentalitat i la interinstitucionalitat de les polítiques 

de joventut. Garantir que el Pla nacional de joventut sigui l’instrument de governabilitat i de 
participació de les polítiques públiques de joventut.

ACTUACIONS
— Aprovar i desplegar la Llei de polítiques de joventut que inclourà, entre altres, l’elaboració 

del Pla d’infraestructures d’equipaments juvenils 2007–2011.
— Augmentar la dotació del Pla d’actuació de les polítiques de joventut 2007–2011.
— Continuar aplicant els crèdits per a l’emancipació dels joves.
— Consolidar la Xarxa d’Habitatge Jove augmentant el nombre de Borses d’Habitatge Jove.
— Augmentar els ajuts directes a joves i estudiants per a l’accés a l’habitatge i la promoció 

d’habitatge públic, preferentment de lloguer, per a joves, amb límit de renda, els quals podri-
en arribar a un 30% de l’esmentat lloguer.

— Impulsar un Acord Nacional per a l’Ocupació Juvenil adreçat a reduir la precarietat, la tempo-
ralitat i la sinistralitat laboral de la gent jove, i conciliar la formació, la feina i la vida laboral.

— Fomentar la mobilitat juvenil internacional en l’àmbit laboral i educatiu.
— Crear una xarxa d’oficines per a l’emancipació juvenil d’acord amb el món local i en coordina-

ció amb els serveis d’informació, borses d’habitatge i oficines de treball.
— Impulsar mesures en matèria de salut juvenil, com ara la salut alimentària, i de foment de 

l’activitat física, salut mental i prevenció de les drogodependències, salut sexual i afectiva i 
mobilitat responsable.

— Pla de desenvolupament comunitari adreçat als joves del món rural.
— Fomentar els consells de joventut locals com a eines de participació juvenil i suport a l’asso-

ciacionisme.
— Facilitar l’ús del transport públic als joves de tot el territori amb mesures com l’accés i la mi-

llora de les cobertures de la T–Jove i l’ampliació de línies de transport públic nocturn.

Impuls i garantia de drets de les persones gais, lesbianes i transsexuals

OBJECTIUS
— Garantir polítiques transversals i inclusives envers les persones gais, lesbianes i transsexuals.
— Reconèixer el paper de les associacions de l’àmbit, dinamitzar-les i donar-hi suport, i impul-

sar-ne la participació en la presa de decisions.
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ACTUACIONS
— Aprovar una nova Llei contra l’homofòbia que defensi els drets de ciutadania per a gais, les-

bianes i transsexuals, avanci en els canvis legals envers la igualtat, lluiti contra l’homofòbia, 
impulsi noves polítiques públiques per als col·lectius i reconegui els òrgans i entitats de LGTB.

— Impulsar i desenvolupar el Pla transversal de polítiques per a gais i lesbianes previst per als 
pròxims sis anys i dotar-lo dels recursos humans i materials necessaris.

— Crear el Consell Consultiu i de Participació d’Entitats de LGTB.

Política lingüística

OBJECTIUS
— Fomentar l’ús social del català.
— La política lingüística com a política pública transversal.

ACTUACIONS
— Desplegament de l’Estatut pel que fa a polítiques lingüístiques.
— Garantir que tothom pugui exercir el seu dret a utilitzar el català en tota situació i assegurar 

el compliment del marc legal vigent per part de totes les organitzacions i institucions.
— Promoure l’aprovació d’una Llei de llengües per part de les Corts Generals que incorpori les 

llengües pròpies i oficials diferents del castellà d’acord amb el seus estatuts d’autonomia en 
documents simbòlics i oficials d’abast estatal i en reconegui l’ús, tant en el funcionament de 
les institucions de l’Estat com en la relació dels ciutadans amb aquestes institucions.

— Aconseguir que el català sigui llengua europea a tots els efectes.
— Definir el món del treball i de la justícia com un dels eixos d’actuació per la normalització de 

l’ús interpersonal del català i posar els recursos per poder-hi actuar.
— Avançar en el camp de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i en el sector 

audiovisual com a element divulgador del català. Ampliar el número de còpies de pel·lícules 
doblades en català i garantir-ne una distribució territorial i unes condicions d’exhibició més 
equitatives; augmentar la presència de música cantada en català, especialment als mitjans 
de comunicació de masses, i treballar per una major presència del català als mitjans de co-
municació privats.

— Implantar nous plans d’acolliment i coordinar actuacions de posada en comú d’experiències.
— Continuar l’aposta feta en relació a la Casa de les Llengües com un element de treball sobre 

el multilingüisme.
— Completar la reforma del Consorci per a la Normalització Lingüística per tal de garantir-ne el 

finançament i la flexibilitat de gestió suficients per al desenvolupament de les seves dues 
funcions principals: l’ensenyament de la llengua catalana a les persones adultes i la promo-
ció de l’ús a nivell general i local.

— Definir i dur a terme un projecte de divulgació de la llengua catalana amb l’Institut Ramon Llull.
— Reformar el paper del Consell Social de la Llengua Catalana.
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— Continuar desplegant l’acord pel qual s’incorporen clàusules lingüístiques com a condició en 
la contractació pública, subvencions, crèdits i avals atorgats per la Generalitat en tots els 
seus departaments.

Immigració i integració

OBJECTIUS
— Desplegar l’Estatut de Catalunya en matèria d’immigració.
— Impulsar un pacte nacional per a la immigració entre tots els agents implicats per tal d’afron-

tar de forma estratègica el repte de la immigració a Catalunya.
— Impulsar polítiques de ciutadania i cohesió de manera transversal per tal de respondre des 

de tots els vessants als impactes de la immigració en el conjunt de la societat.
— Mantenir espais permanents de diàleg i corresponsabilitat, i establir mecanismes de coope-

ració entre totes les administracions, especialment del món local, i entitats per abordar de 
manera conjunta la immigració.

— Assumir i tractar el fenomen de la immigració des del reconeixement de la diversitat de la 
societat catalana i de l’enriquiment que representa la construcció d’una societat intercultu-
ral, i des del concepte de ciutadania.

ACTUACIONS
— Establir de forma permanent la corresponsabilitat i cooperació entre totes les administra-

cions, especialment el suport als ajuntaments en les polítiques de gestió de la diversitat, 
l’impacte social i en els serveis públics, la integració i la cohesió i la convivència. Vetllar pel 
paper actiu i col·laborador amb el govern de l’Estat en polítiques d’immigració com la defini-
ció de contingents, l’expedició de permisos de residència, les polítiques actives d’ocupació i 
formació, etc.

— Aprovar i desenvolupar la Llei d’acolliment, que estableix el marc de referència per a l’acolli-
ment i la integració de les persones nouvingudes i el marc d’actuació de les administracions 
públiques i altres agents, per tal de garantir la igualtat de drets i deures, la corresponsabili-
tat, la igualtat d’oportunitats, el coneixement del nostre marc de convivència i el nostre sis-
tema d’organització, l’aprenentatge de l’idioma, i el coneixement de l’entorn i dels sistemes 
de benestar.

— Continuar aplicant el Pla de ciutadania i immigració 2005–2008, i elaborar un nou Pla 
2009–2012 des de l’avaluació i l’adequació a les noves realitats i a partir de l’impacte de 
les polítiques aplicades.

— Presentar el Pla integral d’acolliment i establir un servei de primer acolliment coordinat bàsi-
cament amb les administracions locals i el tercer sector.

— Establir i enfortir mesures i instruments de cohesió territorials i sectorials, com ara el des-
plegament de la Llei de Barris i les polítiques de gestió de l’espai públic i l’habitatge, les 
aules d’acolliment i els programes d’integració en centres escolars, l’increment de recursos 
en els sistemes sociosanitaris amb l’objectiu de garantir la qualitat i l’accés dels sistema 
públic, així com també la cohesió social i territorial.
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— Consolidar el fons, concertat amb l’Estat, per finançar els programes locals de gestió de la 
diversitat.

— Controlar i combatre el treball irregular i les discriminacions laborals.
— Impulsar la participació eficient i compromesa de l’empresariat i dels sindicats per tal d’as-

solir la integració laboral de les persones immigrades.
— Enfortir el sistema educatiu com a instrument d’acollida i integració de la població escolar 

immigrada per mitjà del reforç a les escoles a fi d’evitar que es desenvolupi un sistema dual 
en l’educació pública.

— Impulsar la creació del cos de mediadors sanitaris.
— Ampliar la política d’inserció social i professional de joves, així com també una política 

d’equipaments juvenils per a la integració.
— Promoure i facilitar l’aprenentatge de les llengües oficials a la població nouvinguda per mitjà 

de la formació per a persones adultes. Fomentar la llengua catalana com a llengua d’oportu-
nitats i dret social i promoure’n l’aprenentatge i l’ús, especialment en el món laboral.

— Potenciar la participació de les persones immigrades en els afers públics i el teixit associa-
tiu, impulsar espais de relació i coneixement intercultural, accions que afavoreixin la convi-
vència i mecanismes de mediació, prevenció i resolució de conflictes.

— Crear un Observatori per a la Immigració a Catalunya, com a instrument de coneixement de 
la realitat, previsió i planificació de les polítiques d’immigració i de serveis públics, en funció 
de les noves necessitats i realitats socials.

2. APROFUNDIMENT DE L’AUTOGOVERN,
  GOVERN LOCAL I ACCIÓ EXTERIOR,
  QUALITAT DEMOCRÀTICA I NOUS VALORS

Desplegament de l’Estatut en relació a l’Estat i a la Generalitat

OBJECTIUS
— Desplegar l’Estatut, tant des del punt de vista de relació de la Generalitat amb l’Estat com 

en relació a la Generalitat mateixa, i això pel que fa a l’àmbit institucional i de drets i deures.
— Impulsar les iniciatives legislatives oportunes per fer efectiva la participació de la Generali-

tat en els òrgans estatals i organismes econòmics, segons que estableix l’Estatut.
— Revisar i adaptar la legislació vigent per adaptar-la al nou marc estatutari.
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ACTUACIONS
— Impulsar la creació de la Comissió bilateral Generalitat-Estat com a marc general i perma-

nent de relació entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat per tal que la Generali-
tat participi i col·labori en l’exercici de les competències estatals que afectin Catalunya i per 
a l’intercanvi d’informació i l’establiment de mecanismes de col·laboració en les respectives 
polítiques públiques i els assumptes d’interès comú.

— Impulsar la creació de la Comissió Mixta d’Afers econòmics i fiscals Estat-Generalitat, a l’ob-
jecte de concretar, aplicar, actualitzar i fer el seguiment del sistema de finançament, i també 
de canalitzar el conjunt de relacions fiscals i financeres entre la Generalitat i l’Estat.

— Impulsar la creació de la Comissió bilateral d’infrastructures, integrada per les administraci-
ons de l’Estat, de la Generalitat i la local, amb l’objectiu de fer un seguiment de la inversió 
de l’Estat a Catalunya en infraestructures, per tal que aquesta s’equipari almenys a la parti-
cipació relativa del PIB de Catalunya amb relació al PIB de l’Estat.

— A partir de l’exercici de les competències en matèria d’immigració reconegudes en l’article 
138 de l’Estatut, impulsar en el marc de la Comissió bilateral Generalitat–Estat l’acord que 
asseguri la necessària coordinació quant a l’entrada i residència d’estrangers, la partici-
pació preceptiva prèvia de la Generalitat en la determinació del contingent de treballadors 
estrangers i la contractació en origen. Així mateix, aquest acord assegurarà la participació 
de la Generalitat en les decisions de l’Estat que tinguin una transcendència especial per a 
Catalunya.

— Impulsar les iniciatives legislatives per assegurar la participació de la Generalitat en els òr-
gans estatals i organismes econòmics que preveu l’Estatut, tot designant els seus membres 
o participant en els processos de designació.

— Impulsar mesures legislatives que afectin totalment o parcialment lleis com la del govern de 
la Generalitat, la del Síndic de Greuges, la de la Sindicatura de Comptes, la d’Organització, 
Procediment i Règim Jurídic i la regulació en matèria de funció pública, la del Consell de Ga-
ranties Estatutàries, la de Senadors o la de Consultes Populars.

— Impulsar l’elaboració de la Carta de Drets i Deures i l’adaptació normativa dels drets i deu-
res recollits a l’Estatut.

Organització territorial i Govern local

OBJECTIUS
— Desplegar les disposicions de l’Estatut referides al món local i impulsar des d’una concepció 

municipalista la col·laboració entre Generalitat i administracions locals.
— Concretar i abordar, amb l’acord de Generalitat i administracions locals, el nous reptes que 

s’obren amb l’Estatut, d’acord amb els principis d’autonomia local, subsidiarietat, diferencia-
ció i suficiència financera.

— Aprovar una nova Llei d’organització territorial que organitzi Catalunya en municipis, comar-
ques, vegueries i àrees metropolitanes, i una nova Llei de règim especial de l’Aran.
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ACTUACIONS
— Impulsar una nova Llei d’organització territorial que inclogui com a àmbits territorials:
 · Els municipis, receptors de competències i recursos, i les comarques enteses com a ens  

 de gestió supramunicipal de serveis locals.
 · Les vegueries, dissenyades com a entitats locals i àmbits de descentralització de la Ge- 

 neralitat i governades pels consells de Vegueria, que hauran de substituir les actuals 
 Diputacions. La llei ha d’incloure la creació, la modificació i la supressió, i l’establiment  
 del règim jurídic de les vegueries.

 · Les àrees metropolitanes, especialment la de Barcelona.
— Impulsar un seguit de lleis derivades del nou Estatut que afecten al món local: atribució de 

competències als municipis, creació del Consell de Governs Locals, establiment d’un Fons 
de Cooperació Local, Llei d’hisendes locals de Catalunya. Aquestes normes poden donar lloc 
a una nova Llei municipal de Catalunya.

— Continuar la política d’increment de recursos per als ajuntaments, amb l’objectiu d’assolir 
que gestionin fins al 25% de la despesa pública total.

— Aprovar una nova Llei de règim especial de l’Aran.

Unió Europea i acció exterior

OBJECTIUS
— Impulsar les noves competències de la Generalitat reconegudes a l’Estatut en relació a la 

Unió Europea i la seva acció exterior.
— Impulsar la participació de la Generalitat en els afers europeus que afectin al seu àmbit 

competencial i interessos.
— Impulsar la projecció i acció exterior de la Generalitat al món.
— Incrementar, d’acord amb la Llei de cooperació, els recursos de la Generalitat adreçats a la 

cooperació al desenvolupament.
— Potenciar, des de la capacitat de contractació de la Generalitat, el comerç just i el comerç 

responsable.

ACTUACIONS
— Garantir la participació del govern de la Generalitat en la formació de la posició de l’Estat al 

Consell de Ministres de la UE.
— Enfortir la participació del govern en els comitès consultius de la Comissió Europea i en els 

grups de treball sectorials del Consell de Ministres de la UE.
— Potenciar les relacions de la Generalitat amb el Parlament europeu.
— Potenciar l’Euroregió Pirineus-Mediterrània com un dels eixos principals de la política euro-

pea del govern de la Generalitat i consolidar la capitalitat de Barcelona en el procés Euromed.
— Crear oficines de representació de la Generalitat a l’exterior, com preveu el nou Estatut, per 

a la promoció dels interessos de Catalunya.
— Revisar la Llei de relacions amb les comunitats catalanes a l’exterior per actualitzar-ne el 

contingut i reforçar-lo.
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— Aprovar el Pla director de cooperació al desenvolupament 2007–2010 i augmentar gradual-
ment els recursos destinats a cooperació al desenvolupament, doblant el pressupost actual 
amb l’objectiu d’assolir el 0,7% dels ingressos propis incondicionats en l’horitzó que esta-
bleixi la Llei de cooperació.

— Introducció de criteris ètics, socials i ambientals en els plecs de condicions de compra de 
béns i serveis de la Generalitat de Catalunya, i potenciació del comerç just i el consum res-
ponsable.

Justícia i seguretat

OBJECTIUS
— Aconseguir que l’administració de justícia esdevingui a Catalunya un servei públic de quali-

tat, pròxim, eficient i transparent.
— Impulsar les reformes legislatives i l’adopció de les mesures oportunes que permetin que la 

Generalitat desenvolupi les competències que li atribueix l’Estatut en matèria de seguretat i 
en matèria d’organització, personal i mitjans materials de l’Administració de Justícia.

— Promoure una concepció de la seguretat ciutadana indissolublement unida a la protecció 
dels drets de la ciutadania.

— Incorporar les polítiques de seguretat, des d’una vessant social i comunitària, a les diverses 
actuacions de suport als barris i a les persones, prioritzant la lluita contra la violència de gè-
nere.

— Prioritzar la protecció civil.

ACTUACIONS
— Crear el Consell de Justícia de Catalunya com a òrgan desconcentrat del Consell General del 

Poder Judicial, com preveu l’Estatut.
— Impulsar la reforma de la nova Llei orgànica del poder judicial que ha de consolidar el Tribu-

nal Superior de Justícia de Catalunya com el màxim òrgan jurisdiccional de tots els proces-
sos iniciats a Catalunya i la resta de previsions del Títol primer i tercer de l’Estatut.

— Desplegar les competències que atorga l’Estatut en matèria d’organització, d’oficina judicial, 
de personal i mitjans materials de l’administració de justícia així com en relació a una de-
marcació i planta judicial més adequades al territori.

— Completar la millora de la infraestructura immobiliària judicial amb l’aplicació del Pla d’inver-
sions en edificis judicials 2004–2010 i continuar la modernització de l’administració de justí-
cia amb l’execució del Programa E–Justícia.cat 2005–2008.

— Establir les reformes normatives i les mesures de suport adequades que promoguin el co-
neixement del català per part de tots els professionals que presten els seus serveis en l’ad-
ministració de justícia i garanteixin els drets lingüístics dels ciutadans.

— Millorar i dignificar la justícia de pau atorgant-li el reconeixement institucional que mereix i 
impulsar la justícia de proximitat com a adaptació de la resposta i funció judicial als canvis 
socials.
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— Desenvolupar i fomentar els instruments de mediació i arbitratge com a eines de resolució 
de conflictes.

— Completar l’elaboració del Codi Civil de Catalunya.
— Finalitzar el desplegament del Cos de Policia de la Generalitat–Mossos d’Esquadra l’any 

2008, data a partir de la qual la seva competència s’estendrà a tot el territori de Catalunya. 
El desplegament ha d’anar acompanyat de la potenciació de la capacitat tècnico-professio-
nal del cos per assumir les noves competències estatutàries i fer front a les noves formes 
de delinqüència.

— Aprovar i posar en marxa la Llei del sistema de policia de Catalunya, que ha de delimitar el 
nivell de responsabilitat de cada administració i definir l’articulació competencial, funcional, 
en matèria d’informació i organitzativa del Cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals.

— Potenciar les juntes locals de seguretat presidides pels alcaldes, com a òrgans de coordina-
ció i prevenció, i els consells de seguretat com a fòrums de participació i debat en relació a 
les polítiques públiques de seguretat. Suport a l’elaboració de plans locals de seguretat.

— Aprovar i posar en marxa l’Institut de Seguretat de Catalunya com a centre de formació en 
aquesta matèria i d’estudi dels nous fenòmens relacionats amb la delinqüència i la inseguretat.

— Incorporar les polítiques de seguretat a les actuacions de suport als barris que desenvolupa 
el govern de la Generalitat.

— Prioritzar la lluita contra la violència de gènere.
— Implantar mesures per ordenar i controlar la seguretat privada, en el marc de les competèn-

cies reconegudes pel nou Estatut.
— Considerar una prioritat la Protecció Civil elaborant el Mapa del risc de Catalunya i donant 

suport a la confecció dels Plans de protecció civil del conjunt dels municipis del país.
— Aprovar la Llei del servei de trucades urgents «112» i crear un nou centre unificat d’emergèn-

cies de Catalunya.
— Millorar els recursos destinats als bombers, tant funcionaris com voluntaris.
— Assumir les noves competències que el nou Estatut atorga a la Generalitat en matèria de se-

guretat nuclear i salvament marítim.
— Potenciar l’activitat del Servei Català del Trànsit per aconseguir el compliment de l’objectiu 

de disminució de l’accidentalitat mortal en un 50% l’any 2010.

Transparència i eficiència en la gestió pública

OBJECTIUS
— Garantir la transparència, objectivitat i legalitat de totes les actuacions de la Generalitat.
— Assegurar l’eficàcia, igualtat i agilitat en el tracte i relacions entre la Generalitat i la ciutada-

nia i empreses.
— Aprofundir en els mecanismes de publicitat per garantir la igualtat d’oportunitats per accedir 

a la xarxa de contractes de l’administració de la Generalitat i el seu sector públic, en especi-
al establir mesures per afavorir una major presència i accés de PIME i empreses d’economia 
social.

— Incrementar la supervisió pública de les subcontractacions.
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ACTUACIONS
— Optimitzar la relació entre empresa i Administració reduint i unificant tràmits i interlocutors, 

impulsant la presentació telemàtica de documentació a partir de la potenciació de la xarxa 
d’oficines de gestió empresarial.

— Impulsar l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat (OGEG), estesa arreu del territori, 
implantant de forma progressiva la presència d’un interlocutor de tota l’administració amb 
cada empresa, personalitzat i que centralitzarà el conjunt dels tràmits.

— Crear l’Oficina Antifrau amb l’objectiu de prevenir i investigar possibles casos d’ús o desti-
nació fraudulenta de fons públics o qualsevol altre aprofitament il·lícit derivat de conductes 
que comportin conflicte d’interessos o l’ús particular d’informacions derivades de les prò- 
pies funcions. En el mateix sentit també tindrà com a funcions cooperar amb l’autoritat com-
petent, col·laborar en la formació del personal i assessorar en l’àmbit de la lluita contra el frau.

— Establir un període màxim d’espera per completar els tràmits de creació d’una empresa, im-
pulsant la presentació telemàtica i simplificant els processos de comprovació i certificació 
per tal de reduir-ne els costos finals assumits per l’empresa.

— Estendre el sistema de comunicació, en comptes de l’autorització administrativa prèvia, per 
a l’exercici d’activitats empresarials que no comportin riscos greus per a la salut, la segure-
tat, la convivència cívica o un impacte directe i de risc elevat en el medi ambient.

— Aprovar una Llei d’obra pública, amb l’objecte d’establir els requisits i procediments que 
s’han de complir per planificar, programar, projectar, contractar, dirigir, executar i controlar 
les adjudicacions d’obres, béns i serveis del sistema institucional de la Generalitat. Incorpo-
rar a les condicions sobre contractació pública els acords presos per govern i agents socials 
en la comissió de contractació pública dins el marc de l’Acord Estratègic.

— Aprofundir en els procediments ja instrumentats per part de l’Administració de la Generalitat 
per garantir la publicitat i l’accés a través de la xarxa dels contractes de l’Administració de la 
Generalitat i el seu sector públic amb proveïdors de béns i de serveis, a més dels convenis i 
operacions urbanístiques.

— Facilitar una major presència en la licitació pública d’obres i serveis de PIME i empreses 
d’economia social i garantir que la prestació dels serveis externalitzats es faci ponderant pa-
ràmetres globals i no únicament d’estalvi econòmic, tot respectant les regles del mercat pel 
que fa a la lliure competència entre les empreses.

— Incrementar la supervisió publica de la subcontractació per tal de garantir que es compleixin 
la llei i els drets dels treballadors i de les treballadores, especialment quan afecti la segu-
retat en el treball i quan reverteixi en un empitjorament de la seva qualitat i de les relacions 
laborals que hi conflueixen.

Atenció ciutadana i participació

OBJECTIUS
— Aconseguir una administració eficaç, moderna i participativa.
— Garantir, mitjançant una carta de serveis, la publicitat dels principis bàsics que han de regir 

les relacions de l’administració de la Generalitat amb la ciutadania.
— Continuar impulsant l’ús de les noves tecnologies.
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ACTUACIONS
— Aprovar una carta de serveis que estableixi els principis bàsics que hauran de regir les re-

lacions de l’Administració de la Generalitat amb els ciutadans; així com també promoure la 
universalització de les Cartes de Serveis a les administracions públiques, per tal de millorar 
l’activitat de les administracions i garantir la qualitat del servei, tot establint mecanismes de 
control, participació i avaluació.

— Reforçar l’AOC (Administració Oberta de Catalunya) com a xarxa que ofereixi tràmits inte-
grats als ciutadans.

— Continuar amb els processos de modernització de les eines que la Generalitat posa a 
l’abast dels ciutadans per als diferents processos administratius: liquidació de tributs, licita-
cions, i altres processos burocràtics.

— Impulsar les tecnologies de la informació i la comunicació a l’Administració com a eina fona-
mental per a la governança, atès que influeixen en els seus dos factors bàsics: la proximitat 
al ciutadà i l’eficàcia.

— Aprovar una Llei de consultes populars.
— Elaborar un Pla de foment de la participació i l’associacionisme.

Organització de la Generalitat i regulació del seu personal

OBJECTIUS
— Impulsar les reformes normatives necessàries per aconseguir que la Generalitat tingui una 

administració pròxima i al servei de la ciutadania.
— Aprofundir en nous mecanismes pressupostaris i de gestió.
— Impulsar la coordinació i col·laboració entre les administracions públiques.
— Establir, a partir de l’activitat institucional i les reformes normatives necessàries, un model 

de funció pública fonamentat en els principis de servei públic i capaç d’integrar els millors 
professionals.

ACTUACIONS
— Adequar la normativa en matèria d’organització, sector públic i procediment administratiu, i 

assolir la implantació total del Pressupost per Programes, com a eina de gestió enfocada als 
resultats, amb indicadors que permetran controlar de forma objectiva si s’assoleixen els ob-
jectius fixats.

— Establir processos preceptius i periòdics d’avaluació dels serveis de l’Administració, dels 
organismes autònoms, agències i empreses públiques, i adoptar els criteris que han d’ori-
entar les diverses formes de gestió dels serveis i la seva eventual externalització, establint 
contractes–programa i sistemes de control per resultats amb les agències, empreses públi-
ques, organismes i entitats concertades.

— Impulsar i millorar els processos d’informació i tramitació dins de les administracions públi-
ques per tal de facilitar al màxim l’accés de tothom a l’Administració Pública. Per a això, cal 
ampliar els processos de finestreta única i les oficines de gestió unificada entre les dife-
rents administracions i una xarxa telemàtica compartida.
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— Definir –d’acord amb el conjunt d’administracions i organismes públics de Catalunya– i re-
gular un sistema de funció pública catalana que faciliti la gestió de polítiques i programes 
interadministratius, que generi sinèrgies entre les administracions catalanes i que faciliti la 
mobilitat interadministrativa del personal. Crear el Consell Català de l’Ocupació Pública amb 
funcions de caràcter consultiu i l’Observatori de l’Ocupació Pública de Catalunya.

— Adoptar les mesures necessàries per tal que la legislació d’ocupació i funció pública de 
Catalunya siguin l’instrument fonamental per establir un model d’Administració pública que 
respecti el principi de mèrit, tingui en compte les competències personals necessàries per 
desenvolupar correctament la funció pública i instrumenti procediments àgils i transparents. 
La retribució i la carrera s’han de vincular a les condicions de treball, a la dedicació i a la mi-
llora del servei. Potenciar les funcions de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya.

— Aprovar l’Estatut del directiu públic amb un sistema adequat per a la seva formació, promo-
ció i reclutament basat en criteris de mèrit i capacitat tot deixant que cada administració de-
fineixi els perfils de la seva direcció pública.

Legislació electoral

OBJECTIUS
— Elaborar una Llei electoral de Catalunya que posi fi al règim electoral transitori vigent.

ACTUACIONS
— Promoure el consens polític necessari per aprovar una llei electoral de representació propor-

cional que asseguri la representació adequada de totes les zones del territori de Catalunya i 
institueixi la Junta Electoral de Catalunya.

Memòria històrica i foment de la pau

OBJECTIUS
— Continuar impulsant una política pública de restitució de la memòria democràtica.
— Fomentar la pau des de l’acció de govern de la Generalitat i recolzar totes aquelles iniciati-

ves ciutadanes que contribueixin a continuar fent de Catalunya un referent mundial en defen-
sa de la pau al món.

ACTUACIONS
— Aprovar la Llei del Memorial Democràtic, dotant de coherència l’actual fragmentació compe-

tencial que hi ha en aquesta matèria.
— Avançar en el desenvolupament de polítiques públiques que fomentin la pau reforçant la 

consideració de Catalunya com a referent a nivell internacional en aquesta matèria.
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— Aprovar la Llei de creació de l’Institut Català Internacional per la Pau, dotat de pressupost 
suficient per fomentar la cultura de la pau i l’educació per la pau.

Laïcitat

OBJECTIUS
— La laïcitat ha de ser el principi que regeixi la convivència ciutadana, que impulsi la construc-

ció d’un espai públic fonamentat en els drets humans, en els valors de la pluralitat, de la to-
lerància activa i del respecte democràtic per a totes i cadascuna de les opcions filosòfiques 
i religioses personals.

ACTUACIONS
— Procurar que l’Estat faciliti la màxima participació de la Generalitat en els òrgans estatals 

que tenen funcions atribuïdes en matèria d’entitats religioses, en la gestió d’aquestes enti-
tats i en els recursos.

— Garantir el respecte a la pluralitat de creences religioses i opcions de pensament i de cons-
ciència com a expressió de la laïcitat de les administracions catalanes adoptant les mesu-
res pertinents.

— Presentar al món local i a l’educatiu guies de suggeriments d’actuació davant la pluralitat de 
creences.

3  IMPULS ECONÒMIC, OCUPACIÓ
  I POLÍTICA TERRITORIAL

El finançament de la Generalitat i la gestió dels recursos

OBJECTIUS
— Desplegar els nous instruments de finançament de la Generalitat d’acord amb allò que pre-

veu l’Estatut.
— Augmentar la transparència en la gestió del pressupost.
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ACTUACIONS
En el marc de l’aplicació de l’Estatut els elements essencials per al desenvolupament del nou 
finançament de la Generalitat seran:
— Creació mitjançant llei del Parlament de Catalunya de l’Agencia Tributària de Catalunya.
— Creació del consorci entre l’Agència Tributària Catalana i l’Agencia Estatal per a la gestió 

dels tributs cedits parcialment.
— Aplicació dels nous percentatges de participació en els grans impostos estatals.
— Establiment de la major capacitat normativa sobre els mateixos tributs.
— Es procedirà a la revisió dels mecanismes de finançament i solidaritat per tal de fer efectives 

les disposicions estatutàries. En aquest sentit, caldrà tenir en compte els següents criteris:
 · El mecanisme d’anivellament ha de garantir que les diferents Comunitats Autònomes 

 puguin rebre nivells similars de serveis sempre que portin a terme un esforç fiscal similar.
 · Els serveis considerats a l’efecte del que es preveu a l’apartat anterior són serveis d’edu- 

 cació, sanitat i els serveis socials bàsics de l’Estat del Benestar.
 · El nivell de recursos de què disposa la Generalitat per al finançament de les seves com- 

 petències ha de tenir en compta la seva capacitat fiscal.
 · L’aplicació dels mecanismes d’anivellament no pot alterar la posició de Catalunya en l’or- 

 denació de rendes per càpita entre les Comunitats Autònomes abans de l’anivellament.
 · Per a la determinació de les necessitats de despesa de la Generalitat, s’haurà de tenir en  

 compte, com a variable bàsica, la població, rectificada pels costos diferencials i per varia- 
 bles demogràfiques, en especial per un factor de correcció establert en funció del percen- 
 tatge de població immigrant.

 · També s’han de tenir en compte la densitat de població, la dimensió dels nuclis urbans 
 i la població en situació d’exclusió social.

— El Govern es compromet a actualitzar i posar al dia amb caràcter biennal l’informe ela-
borat el gener de 2005 pel «Grup de Treball per a l’Actualització de la Balança Fiscal de 
Catalunya», integrat per experts nomenats pel Govern.

— Compliment del principi estatutari de no discriminació del finançament de la Generalitat res-
pecte a altres comunitats.

— Constitució, conjuntament amb les administracions estatal i local, de la Comissió d’infra-
structures per tal d’establir la metodologia i avaluar les inversions de l’Estat a Catalunya 
d’acord amb el que es preveu en la Disposició addicional tercera de l’Estatut.

— Constitució de la Comissió mixta d’afers econòmics i fiscals Estat–Generalitat. Li correspon 
la concreció, l’aplicació, l’actualització i el seguiment del sistema de finançament, i també la 
canalització del conjunt de relacions fiscals i financeres de la Generalitat i l’Estat.

— Crear un consorci entre l’Estat, la Generalitat i els municipis per a la gestió del cadastre.
— Negociar el traspàs dels òrgans econòmico-administratius per a la revisió dels tributs cedits 

en la seva totalitat.

Els eixos bàsics de la política fiscal del Govern seran:
— El suport a les famílies i la cohesió social.
— Introducció d’elements econòmicament incentivadors de l’activitat productiva en tots aquells 

aspectes que els tributs de la Generalitat ho permetin.
— Criteris que facin referència a la fiscalitat ambiental. Caldrà incidir especialment en les po-

lítiques d’accés a l’habitatge i de foment de la formació continuada, sobretot entre els col-
lectius de joves i dones i, la defensa del medi ambient com un valor col·lectiu que cal pre-
servar. Entre les actuacions concretes a portar a terme volem destacar:
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 • En l’impost d’actes jurídics documentats, reduir a la meitat (0,5%) el tipus a pagar per 
 les hipoteques establertes pels joves.

 • En l’impost sobre successions i donacions, incrementar el mínim exempt per tal de dis- 
 minuir de forma important el nombre de persones obligades a declarar per aquest tribut.  
 Incrementar de forma important la deducció derivada de l’habitatge entre cònjuges i pares 
 i fills. Especial consideració de l’activitat empresarial, entenent que el traspàs d’una em- 
 presa familiar no ha de ser objecte d’una especial càrrega fiscal.

 • Lluitar contra el frau i l’elusió fiscal a través de reformes fiscals i els nous instruments  
 d’autonomia tributària.

En el marc de la gestió del pressupost cal:
— Introduir mecanismes d’avaluació dels resultats en l’ús dels recursos pressupostaris.
— Augmentar la transparència assolint la implantació total del pressupost per programes.
— Millorar el funcionament del sector públic formulant una nova llei de finances públiques.
— Impulsar una nova regulació del sector públic que posi l’èmfasi en la definició dels rols i rela-

cions entre govern i ens públics empresarials.
— Ampliar la formulació de contractes-programa entre la Generalitat i els seus ens dependents 

com a eina fonamental per millorar l’eficiència i el control d’objectius del sector públic.
— Promulgar una nova Llei de la Sindicatura de Comptes que fixarà, en el context actual, la 

seva responsabilitat com a supervisora màxima de les finances de la Generalitat.
— Presentar una nova llei de subvencions de la Generalitat que fomenti una nova cultura d’in-

centius dins la societat i reactivi les possibilitats de creixement personal i col·lectiu dels ciu-
tadans.

Competitivitat, ocupació i treball

OBJECTIUS
— Completar la transformació del nostre model de competitivitat culminant l’aposta per la inno-

vació dels darrers anys.
— Mantenir, desenvolupar i actualitzar l’Acord Estratègic per la Internacionalització, la qualitat 

de l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana.
— Assolir una millora de la qualitat de l’ocupació, reduint la temporalitat i fent front a la sinis-

tralitat.

ACTUACIONS
EMPRESA I INNOVACIÓ
— Donar prioritat a la política de suport a la innovació a les empreses. Impulsar el mercat de 

transferència de tecnologia per garantir que l’esforç en més R+D+i equival a més creixement 
i ocupació i a empreses més competitives internacionalment.

— Incrementar les línies d’ajut a la R+D amb l’objectiu de superar la mitjana europea del 2% 
del PIB en R+D l’any 2010.
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— Seguir desenvolupant el Pla Estratègic d’internacionalització de l’empresa catalana 2005–
2008 i elaborar el dels anys 2009–2012. Especialment pel que fa a la implantació de noves 
plataformes empresarials i àrees d’aterratge.

— Consolidar l’Euroregió com a espai prioritari de col·laboració econòmica.
— Actuar proactivament en suport dels sectors econòmics estratègics i de nous sectors emer-

gents per crear activitat econòmica i ocupació. Impulsar programes que facilitin el creixe-
ment de les empreses catalanes.

— Dur a terme una política industrial activa que atregui talent i inversions internacionals a 
Catalunya, que prioritzi els processos innovadors a les empreses, capaç d’orientar el desen-
volupament cap a aquells sectors amb més capacitat d’adaptació i que basin la seva compe-
titivitat en la qualitat, la tecnologia i el coneixement. Potenciar el sòl industrial públic com a 
instrument necessari per a la política industrial de futur de Catalunya.

— Efectuar una política industrial anticipatòria, capaç d’impulsar i donar suport a aquells sub-
sectors i empreses industrials que per les seves característiques no tinguin viabilitat a llarg 
termini, per tal que puguin reorientar la seva activitat, tecnologia i organització cap a subsec-
tors de més futur.

— Establir un programa d’actuacions en cas de deslocalització i/o tancament, que prevegi en-
tre altres:

 · El pla social de l’empresa envers els treballadors i el territori, que tindrà en compte els  
 ajuts públics percebuts per l’empresa.

 · La regeneració dels teixits econòmics i productius impulsats des dels sectors públic 
 i privat per donar noves oportunitats d’ocupació a les persones i zones afectades.

— Formular un Pla interdepartamental de suport a les 200.000 microempreses catalanes, amb 
mesures de simplificació administrativa i amb l’augment dels recursos destinats a la creació 
de noves empreses.

— Impulsar un pla de xoc transversal per garantir la qualitat en el subministrament de serveis 
públics essencials: sector elèctric, aigües, telecomunicacions, etc., per tal de millorar-ne la 
prestació.

— Augmentar els recursos destinats al finançament de noves empreses de base tecnològica i 
energètica, amb l’objectiu de generar ocupació estable d’alta qualificació al llarg de les legis-
latura i posicionar Catalunya com un dels líders del sector a Europa.

— Fomentar els microcrèdits mitjançant convenis amb les entitats financeres, tot estudiant me-
canismes que reforcin la garantia dels prestataris per via del repartiment del risc de solvèn-
cia entre l’entitat financera i l’Administració.

— Ampliar les línies de crèdit a través de l’ICF per a PIME per tal de facilitar l’adaptació a noves 
normatives (especialment en el camp ambiental).

— Desenvolupar una línia de participacions accionarials selectives, de caràcter minoritari i amb 
pacte de recompra en empreses radicades a Catalunya amb potencial de creixement i perta-
nyents a sectors estratègics per a la nostra economia.

— Posar en marxa instruments de cobertura d’avals i garanties per cobrir les necessitats de 
les PIME catalanes pel que fa a l’obtenció de crèdits públics destinats a projectes d’inversió 
en R+D+I.

— Impulsar una concertació sobre la responsabilitat social de les empreses que garanteixi el 
respecte a unes condicions de treball dignes i que faciliti informació pública en els terrenys 
econòmic, social i ambiental.

— Promoure l’economia social i la seva capacitat de creixement, concentració i internacionalització.
— Accelerar les tasques de producció de sòl industrial des de l’INCASOL.
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TREBALL
— Culminar el procés d’integració dels tres subsistemes de formació professional, estenent 

els centres integrats i desenvolupant els projectes integrals de formació professional als 12 
centres ja impulsats per l’Acord Estratègic.

— Incrementar la col·laboració i la interrelació entre els departaments d’Educació i Treball i In-
dústria per a la planificació i gestió de la formació ocupacional a tots els consorcis territori-
als i altres centres col·laboradors.

— Materialitzar definitivament el traspàs dels fons i les competències en matèria de formació 
contínua (FORCEM) a Catalunya.

— Crear un sistema per a la formació professional al llarg de tota la vida, útil a les persones i 
a les empreses. Augmentar la proporció de treballadors i treballadores que cursen formació 
per mantenir i millorar la seva qualificació. Per això cal millorar l’accés de les empreses als 
sistemes de formació contínua i facilitar o promoure la utilització per part dels treballadors i 
les treballadores de permisos individuals de formació.

— Treballar per mantenir els actuals ritmes de creació d’ocupació incorporant al mercat de 
treball el màxim nombre de persones que vulguin treballar i, per a això, necessàriament ha 
d’augmentar la taxa de participació de les dones, dels joves, dels majors de 45 anys i dels 
immigrants.

— Aprofundir en la modernització, millora i descentralització del SOC, amb l’objecte fonamental 
de l’atenció personalitzada i la formació de qualitat.

— Pla de xoc per reduir la precarietat laboral i l’economia submergida. Entre altres actuacions 
que acompanyaran el compliment de les mesures aprovades pel govern i les organitzacions 
empresarials i sindicals en el marc de l’Acord Estratègic en relació a contractació i subcon-
tractació pública:

 · Potenciar l’acció de la Inspecció de Treball en relació al control de la contractació.
 · Assolir el traspàs de la Inspecció de Treball a la Generalitat, d’acord amb allò que esta- 

 bleix el nou Estaut d’autonomia de Catalunya.
 · Impulsar un pla especial adreçat a les polítiques d’estabilitat laboral per a joves.
 · Desenvolupar les mesures acordades amb els agents socials en el marc de l’Acord Estra-
  tègic en matèria de limitació de les subcontractacions en determinats sectors.
 · Apostar per la plena capacitació dels joves en el pas cap al món laboral, amb mesures  

 com el Pla Integral de l’Ocupabilitat dels Joves o la creació d’un programa de professionals  
 que acompanyin els joves en la transició de l’escola al món del treball de manera eficaç.

— Accions per fer front a la sinistralitat, en el marc de l’Acord d’Estratègic:
 · Ser estrictes amb les empreses amb més sinistralitat i que no compleixen la normativa.
 · Afavorir la inclusió de la prevenció en la negociació col·lectiva.
— Aprovar i aplicar un Pla estratègic per a la conciliació de la vida familiar i laboral fet en col-

laboració amb la comissió de conciliació de l’Acord Estratègic.
— Aprofundir en el marc de relacions laborals a Catalunya promovent que les empreses s’ade-

qüin a la necessitat d’un teixit productiu amb capacitat d’adaptar-se als canvis i que doni se-
guretat als treballadors.

— Aconseguir que l’ocupació autònoma assimili els seus drets i deures als de l’ocupació assa-
lariada, i que augmenti el seu reconeixement social i laboral. Fomentar la concertació social, 
creant un marc de diàleg estable amb les organitzacions representatives dels diferents col-
lectius d’autònoms i autònomes de Catalunya.

— Crear, en el marc del SOC, un programa especial per a col·lectius amb especial dificultat 
d’inserció laboral (joves, dones, majors 45 anys, persones amb discapacitat), amb els ser-
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veis següents: assessorament laboral, formació continuada, assessorament per a les perso-
nes emprenedores i borsa de treball.

— Promoure un Pla de foment de noves ocupacions lligades al sector de l’atenció a les perso-
nes.

— Culminar l’extensió territorial del Tribunal Laboral de Catalunya al conjunt del país augmen-
tant-ne de forma significativa el finançament.

SECTOR FINANCER
— Consolidar l’actual model de caixes amb l’objectiu de fer-lo compatible amb altres formes 

d’organització de les entitats financeres.
— Pel que fa a l’obra social de les caixes, és del tot necessari que aquestes entitats i el go-

vern trobin formes de coordinació, tot respectant l’autonomia de les primeres, que permetin 
una major eficiència en aquells camps on govern i caixes coincideixen, especialment en polí-
tiques d’exclusió social i en dependència. En la darrera legislatura s’ha avançat notablement 
en aquest camp creant marcs de concertació que en aquesta legislatura s’haurien de conso-
lidar i ampliar.

Societat del coneixement

OBJECTIUS
— Augmentar la inversió pública en el foment de les TIC.
— Promoure instruments per al foment del coneixement científic, de la recerca i de la innovació 

tecnològica.
— Dotar la universitat catalana d’un marc legal ben definit en l’àmbit de la recerca que articuli 

l’activitat investigadora al nostre país.

ACTUACIONS
— Aprovar la Llei de la ciència. Posar especial èmfasi en la millora del sistema de transferència 

tecnològica, ampliant i consolidant les xarxes de centres tecnològics i de transferència de 
tecnologia, tant les vinculades als clústers productius articulats al territori de Catalunya com 
les derivades de la cooperació tecnològica universitat-empresa.

— Apostar per la consolidació, impuls i creixement dels centres tecnològics existents a 
Catalunya a través de fórmules de finançament públic-privat que els permetin assolir els es-
tàndards d’equipaments i de qualitat tecnològica dels centres tecnològics europeus de refe-
rència.

— Garantir que les TIC es desenvolupin en condicions d’igualtat i que es garanteixi la prestació 
dels serveis d’acord amb els principis d’universalitat, continuïtat i actualització.

— Consolidar el desplegament del Pla director d’infrastructures de telecomunicacions disse-
nyat per l’anterior Govern com a garantia de l’accés als serveis mínims de comunicacions 
electròniques, tot prioritzant les accions següents:
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 · Assolir en una legislatura la cobertura de tots els nuclis de població de Catalunya de més  
 de 50 habitants i de tots els polígons industrials pels serveis de telefonia fixa i mòbil, 
 i d’accés a la banda ampla.

 · Impulsar el desplegament d’infraestructures de telecomunicacions, amb l’aportació de re- 
 cursos públics, que facilitin la possibilitat a tots els operadors de serveis del mercat d’ar- 
 ribar al màxim de nuclis de població de Catalunya.

 · Fomentar el servei universal de telecomunicacions. El govern de la Generalitat ha de ga- 
 rantir que tots els ciutadans de Catalunya (arreu del país, amb les millors condicions de  
 qualitat i preu) puguin disposar de servei fix i mòbil de veu, l’accés a Internet i altres ser- 
 veis de dades per banda ampla i els serveis de ràdio i televisió de la CCRTV i dels orga- 
 nismes públics de la seva demarcació en condicions de competència.

— Impulsar, d’acord amb les línies plantejades en el Pla de serveis i continguts, propostes que 
s’adaptin a les necessitats de la societat catalana respectant-ne la diversitat i en les millors 
condicions possibles de preus, serveis de valor afegit i qualitat de servei:

 · Definir un model de govern electrònic eficient amb vocació de servei i d’acord amb el dret 
  de la ciutadania d’accedir a la administració per mitjans digitals. Donar prioritat a les ac- 

 tuacions en els sectors de salut (recepta electrònica, història clínica...), educació, justícia  
 i de relacions entre Administració i empresa.

 · Fomentar l’ús del programari lliure com una oportunitat a Catalunya per implantar un mo- 
 del d’innovació obert i el gran repte per crear xarxes potents amb models organitzatius 
 alternatius en el desenvolupament de noves solucions.

— Desenvolupar el Pla PUNTIC.CAT per a la implantació de les TIC en el teixit productiu català, 
fent especial atenció a les PIME. Creiem que la inversió pública en el foment de les TIC és 
una inversió d’alt rendiment a mitjà i llarg terminis, en primer lloc per a les persones, però 
també per als sectors productius.

— Generar valor afegit en el sector de les noves tecnologies articulant un sector potent de les 
TIC i creant llocs de treball altament qualificats:

 · Impulsant el projecte de la Tecnoregió, amb l’objectiu de facilitar l’establiment d’un marc  
 que permeti aliances entre centres de recerca, universitats, empreses i administracions  
 públiques per tal d’assolir els reptes de la societat del coneixement en el sector TIC.

 · Posant en marxa un pla de xoc de rellançament del sector de les tecnologies de la infor- 
 mació i les comunicacions de Catalunya, de forma integrada amb el projecte de Tecnoregió.

— Impulsar un pacte nacional per a la recerca que permeti estabilitzar la política de recerca i 
incloure-hi tots els agents socials involucrats (universitats, empreses i entitats privades sen-
se afany de lucre), amb especial atenció al paper de les petites i mitjanes empreses en el 
teixit socioeconòmic català. La Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecno-
lògica (CIRIT) serà l’encarregada de pilotar el procés del qual es desprendrà l’elaboració o 
actualització del Pla de recerca i innovació (PRI) que marqui les prioritats i les estratègies de 
recerca del país.
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Comerç, artesania i turisme

OBJECTIUS
— Potenciar aquelles estructures comercials que configuren el comerç urbà com a eix vertebra-

dor de l’equilibri territorial de Catalunya en l’àmbit comercial.
— Desenvolupar un model comercial que defensi el petit i mitjà comerç, que garanteixi la plu-

ralitat de formats sobre la base de la competitivitat, la innovació, la formació i la cooperació 
territorial i sectorial.

— Impulsar un model de desenvolupament turístic en condicions de qualitat, rendibilitat i apro-
fitament sostenible dels recursos naturals.

ACTUACIONS
COMERÇ I ARTESANIA
— Vetllar pel compliment de la llei d’equipaments comercials i del Pla sectorial territorial d’equi-

paments comercials (PTSEC) aprovat durant la passada legislatura.
— Aprofundir en la col·laboració entre el govern de la Generalitat i els ajuntaments, per tal que 

aquests ampliïn la intervenció en la programació comercial dels municipis respectius.
— Revisar la figura del POEC per evitar que el seu ús generi resultats no previstos en el PTSEC.
— Elaborar un Pla de suport a la recuperació, la rehabilitació i la dinamització dels mercats mu-

nicipals a Catalunya.
— Crear un Observatori del Comerç que generi i actualitzi permanentment la informació i l’evo-

lució del sector comercial, fent un seguiment de les condicions de treball en el sector, impul-
sant-ne la modernització, proposant mesures de formació i qualificació dels treballadors i de 
les treballadores. L’Observatori també hauria de fer anàlisis i propostes sobre l’urbanisme 
comercial i garantir els drets dels consumidors contra les pràctiques monopolistes. Reforçar 
el cos d’inspectors de comerç.

— Suport a l’acció de les cambres de comerç i a la seva modernització.
— Impulsar el Centre Artesania de Catalunya i promoure la comercialització dels productes ar-

tesans desplegant els programes «Empremtes de Catalunya» i «Regals corporatius».

TURISME
— Garantir l’aplicació i el desenvolupament del Pla estratègic de turisme a Catalunya 2005–

2010 amb les actuacions necessàries i el finançament adequat per tal d’assumir el repte de 
consolidar un model turístic que faci de Catalunya una destinació líder dins l’àmbit mundial. 
Aquest desenvolupament es realitzarà també a escala territorial.

— Configurar una administració turística i un sistema de finançament dels recursos públics que 
permeti el desenvolupament de l’activitat turística en condicions de qualitat i rendibilitat, i 
un aprofitament sostenible de la pluralitat de destinacions, dels recursos naturals, ambien-
tals, paisatgístics, culturals i etnogràfics.

— El desenvolupament turístic del territori impulsarà la creació d’allotjaments turístics d’alta 
rotació, que generen més ocupació i riquesa i tenen menys impacte que els allotjaments de 
segona residència.
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— Continuar desenvolupant la Xarxa de Centres d’Interpretació i Acollida Turística de Catalunya 
amb cofinançament estatal a través dels plans corresponents.

— Vincular la valorització del conjunt d’intangibles artístics, històrics, culturals o paisatgístics 
amb la millora i adequació de les infraestructures existents amb l’actuació coordinada amb 
els altres departaments competents (Cultura, PTOP, Medi Ambient, Agricultura etc.)

— El govern de la Generalitat, en coordinació i col·laboració amb la resta d’administracions, 
establirà ajuts per millorar platges, passeigs marítims, edificis històrics, millorar l’oferta 
museística, protegir espais naturals, fomentar la creació de centres de teràpia, termalisme, 
turisme de salut etc.

— Crear l’Agència Catalana de Turisme amb participació dels agents socials i la iniciativa priva-
da, amb l’objectiu de promoure Catalunya com a marca i incidir en els valors culturals, pai-
satgístics i d’oci.

— Millorar la promoció de les marques turístiques catalanes sota criteris d’eficiència, segmen-
tació de producte i promoció territorial, que coordini i sumi recursos sota el paraigües de la 
marca Catalunya.

— Avançar en la resolució del finançament dels municipis turístics en el marc de la reforma de 
la legislació sobre finances locals.

— Crear un programa de xoc per invertir en infrastructures en el sector turístic amb recursos 
públics i privats, mitjançant un programa d’inversions i de crèdits especials associats a l’ICF 
(Institut Català de Finances) i al sistema financer que ens permeti fer un salt decisiu cap a 
la millora de la qualitat de l’oferta turística del país.

— Potenciar la formació i el reciclatge de professionals optimitzant les escoles de turisme i de 
restauració.

— Afavorir la internacionalització de les empreses turístiques catalanes.
— Incentivar el turisme interior com una manera de crear riquesa i mantenir un nivell de vida 

per als mateixos habitants, evitant la depredació del territori i l’abandó de l’activitat ramade-
ra i agrícola. Integrar el turisme dins les formes de vida de la població rural.

— Impulsar la captació de fires i congressos per completar el reforçament de la Fira de 
Barcelona iniciat els darrers anys amb nous congressos i l’ampliació.

Agricultura, ramaderia i pesca

OBJECTIUS
— Consolidar i potenciar la pagesia al territori, d’acord amb una empresa agrària moderna, 

competitiva, respectuosa amb el territori, que integri els nous valors de la sostenibilitat i la 
multifuncionalitat de l’espai.

— Afavorir la competitivitat de la indústria agroalimentària en l’economia global fomentant la in-
novació permanent i la recerca de nous mercats.

— Impulsar la diversificació de l’activitat econòmica al món rural.
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ACTUACIONS
AGRICULTURA I RAMADERIA
— Estructurar i enfortir les potencialitats dels diversos sectors agrícoles i ramaders, posant un 

èmfasi especial en el desenvolupament d’una agricultura i ramaderia ecològica. Afavorir la 
conservació ambiental, la seguretat alimentària, la traçabilitat, les bones pràctiques agrope-
cuàries i el valor afegit de la transformació de qualitat.

— Augmentar les oportunitats i posar en valor els coneixements, la diversitat i la capacitat 
d’adaptació de la nostra pagesia garantint una producció d’aliments segurs i de qualitat i la 
continuïtat de l’activitat de l’empresa familiar agrària.

— Impulsar l’aprovació de la Llei catalana de contractes de conreu.
— Promoure, tant en la modernització dels antics regadius com en la dels nous, un Pla d’efici-

ència i estalvi d’aigua basat en la nova cultura de l’aigua.
— Desenvolupar el Contracte Global d’Explotació aprofitant els nous recursos per al desenvo-

lupament rural i incentivant la modernització de les explotacions per tal que siguin més efici-
ents i viables (plans de millora, incorporació de joves, entre altres).

— Elaborar i aplicar un pla de formació dels professionals agraris que els permeti l’adaptació a 
les contínues innovacions i les noves exigències.

— Impulsarem l’ús de les assegurances agràries per fer front als riscos naturals.
— Assegurar un sistema d’assessorament que garanteixi la transferència tecnològica, basat en 

la recerca. Impulsar l’IRTA amb la participació de les universitats i posant una atenció espe-
cial en la innovació tecnològica i l’obtenció de noves varietats.

— Promoure els productes autòctons i artesans amb distintius de qualitat (DOP, IGP i marques 
de garantia) i adaptar PRODECA perquè sigui una plataforma d’exportació competitiva. Un 
nou impuls al turisme gastronòmic al territori i una xarxa d’agrobotigues com a motor de la 
producció alimentària de qualitat i de la recuperació i promoció de varietats autòctones.

— Incentivar la fusió de cooperatives i la formació de cooperatives de segon grau per mitjà 
d’un Pla de modernització del cooperativisme agrari.

— Fomentar, mitjançant un marc normatiu adient i l’elaboració d’una estratègia racionalitza-
dora, l’aprofitament energètic en explotacions agrícoles i ramaderes donant a conèixer les 
possibilitats existents, facilitant-ne la implantació i simplificant-ne els tràmits burocràtics, 
col·laborant així en la diversificació dels ingressos de les explotacions i millorant-ne la rendi-
bilitat.

— Defensar la qualitat dels productes agroalimentaris i la seguretat alimentària. Cal una re-
gulació que garanteixi que els conreus modificats genèticament no contaminin els conreus 
d’agricultura convencional i ecològica, i el dret dels consumidors a escollir aliments lliures 
de transgènics.

— Evitar el despoblament del món rural fomentant la diversificació de l’activitat econòmica, i 
millorant l’accés als serveis de la població rural.

— Revisar la normativa sobre seguretat alimentària pel que fa als productes artesans per tal 
de facilitarne la producció i comercialització.

SOSTENIBILITAT I COMERCIALITZACIÓ DEL SECTOR PESQUER
— Elaborar un pla estratègic per tal de garantir la viabilitat de la pesca costanera a Catalunya, 

fent sostenible socialment, econòmica i ambiental la seva activitat i els recursos marins, 
amb especial èmfasi en l’estalvi energètic de l’activitat pesquera.
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— Explorar activitats econòmiques complementàries vinculades a la pesca, com ara el turisme 
pesquer.

— Potenciar els productes de qualitat, les denominacions d’origen i el peix fresc de la costa en 
els circuits regulars de comercialització.

— Impulsar la formació tècnica i el reciclatge dels professionals del sector, i promoure l’adapta-
ció de les organitzacions pesqueres a la nova realitat i a les noves necessitats.

Ordenació del territori, infraesctructures i mobilitat

OBJECTIUS
— Protegir el territori i garantir que el seu desenvolupament resulti ambientalment sostenible, 

econòmicament eficient i socialment cohesionat i conforme als criteris de la llei d’urbanis-
me.

— Modernitzar les infraestructures de Catalunya potenciant el transport públic i garantint una 
mobilitat sostenible.

ACTUACIONS
ORDENACIÓ DEL TERRITORI
— Donar suport als ajuntaments per tal que tots els municipis de Catalunya disposin dels ins-

truments adequats de planejament urbanístic.
— Elaborar plans directors urbanístics per a aquelles àrees del territori català que requereixin 

un desenvolupament coordinat o la protecció del seu patrimoni territorial.
— Completar els plans territorials en curs d’elaboració per tal d’articular el territori de 

Catalunya de manera equilibrada sobre la seva xarxa de ciutats i pobles, tot evitant la dis-
persió de la urbanització sobre el territori i apostant pel creixement en contigüitat i de di-
mensions proporcionades, la convivència d’activitats, la integració dels grups socials i la pro-
tecció del paisatge.

— Promoure sòl industrial i logístic amb criteris coherents amb els plans territorials donant pre-
ferència a la concentració i mancomunació.

— Elaborar un programa de suport jurídic, tècnic i financer als municipis que tenen urbanitzaci-
ons de baixa densitat amb dèficits acumulats per tal de garantir la seva reordenació i millora 
de les condicions de vida.

PLA D’INFRAESTRUCTURES DEL TRANSPORT DE CATALUNYA
— El contingut del Pla d’Infraestructures del Transport se sotmetrà a un gran pacte nacional 

per a les infraestructures. Mitjançant aquest pacte es prioritzaran i s’acordaran les princi-
pals actuacions amb els agents econòmics, socials, territorials i ambientals.

— Durant l’any 2007, el govern aprovarà i donarà coneixement al Parlament del PITC, que in-
tegrarà el Pla d’infraestructures del transport terrestre (xarxa viària i ferroviària), el Pla de 
ports i el Pla d’infrastructures del transport aeri (aeroports i heliports).
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MOBILITAT
— Desplegar la Llei de Mobilitat i les directrius nacionals en la perspectiva d’un model més 

sostenible, a través de la potenciació del transport públic i del ferrocarril, que contribueixi de 
manera decidida a la reducció de l’ús de combustibles fòssils i a la disminució de l’emissió 
de partícules contaminants i gasos productors de l’efecte hivernacle.

— Elaborar la Llei del finançament del transport públic.
— Impulsar el transport ferroviari de passatgers i mercaderies. Prioritat a la millora de la xarxa 

actual de rodalies i regionals.
— Incrementar la fiabilitat del servei de rodalia (tant de l’actual xarxa de RENFE, com la de 

FGC) fins a convertir-los en veritables metros regionals.
— Construir la xarxa de tramvies a les àrees de Girona, Camp de Tarragona i Regió Metropolita-

na de Barcelona.
— Construcció d’una xarxa de carrils bus i de vehicles d’alta ocupació a les entrades de les 

principals àrees urbanes.
— Elaborar un Pla de transport de viatgers que prioritzarà la xarxa d’autobusos interurbans, 

amb un important increment de la dotació dels contractes programa.
— Aplicar mesures per millorar les infraestructures i serveis de transport a les comarques de 

muntanya.
— Integració tarifària a les àrees urbanes de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.
— Programa d’accés als polígons industrials. Són peces principals d’aquesta política: el reforç 

del transport sostenible, començant pel transport públic, i la creació de la figura de gestors 
de la mobilitat en l’àmbit de les empreses grans o de polígon.

— Garantir la coordinació, la transversalitat i la interdepartamentalitat de les polítiques públi-
ques de suport als vianants i als usuaris de la bicicleta, com a elements clau de la mobilitat 
sostenible.

PORTS
— Desplegar les competències estatutàries que fixa l’article 140 de l’Estatut en matèria de 

ports. I en virtut d’això, negociar la transferència dels ports de Barcelona i Tarragona a tra-
vés d’una llei específica i l’atorgament d’un règim especial.

— Aprovar el nou Pla de ports de Catalunya i incloure’l dins el Pla d’infrastructures del trans-
port de Catalunya. El Pla proposarà una política de desenvolupament sostenible amb especi-
al èmfasi en la protecció del litoral i en la regeneració i estabilitat de les platges malmeses 
Resultarà, per altra banda, un element clau d’integració port-ciutat, amb l’aprovació de plans 
especials portuaris que lliguin el port amb la ciutat i el seu urbanisme, fent-ho d’una manera 
compatible amb els objectius de conservació del patrimoni natural.

— No s’autoritzarà ni l’ampliació de ports esportius ni la construcció de nous mentre no estigui 
aprovat el nou Pla de ports.

AEROPORTS
— Desplegar les competències estatutàries en matèria d’aeroports i altres infraestructures de 

transport, d’acord amb el que estableix l’article 140 de l’Estatut de Catalunya per tal que la 
Generalitat, segons els casos, assumeixi directament o participi decisivament en la gestió 
dels aeroports catalans, garantint la participació de l’administració local i impulsant la pre-
sència del sector privat.
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— Impulsar l’aprovació de la norma singular de l’Estat que encomani la gestió de l’aeroport de 
Barcelona–El Prat a un consorci format per la Generalitat, l’Administració de l’Estat i l’admi-
nistració local amb la participació de la iniciativa privada. Les administracions públiques ca-
talanes exerciran una posició decisiva en aquest consorci.

— Treballar per assolir la plena gestió des de Catalunya de tots els aeroports i per la configu-
ració d’un autèntic Sistema aeroportuari català, integrat per les diferents instal·lacions exis-
tents i per aquelles que es preveu desenvolupar.

— Assolir la transferència i la gestió exclusiva dels aeroports de Girona, Reus i Sabadell.

RODALIA I REGIONALS
— Fer efectiu el traspàs a la generalitat dels serveis de rodalia i regionals de RENFE assumint 

la capacitat reguladora, els recursos econòmics corresponents i el personal necessari per a 
la gestió d’aquests serveis.

— Negociar amb l’Estat la inversió en la xarxa ferroviària que prioritzi la solució als principals 
dèficits de la xarxa de rodalies.

PEATGES
— Impulsar la creació del Fons de rescat i homogeneïtzació de peatges per eliminar prioritària-

ment el peatge dels trams amb funcions de circumval·lació i dels trams més antics.
— Elaborar un Pla de rescat de peatges o de minimització dels que hi ha, amb la reserva de 

motius ambientals, regulació de fluxos i de cost de manteniment.
— Crear un grup de treball que avaluï la implantació a Catalunya de la directiva de l’Eurovignet-

te.
— Impulsar una normativa d’obligat compliment per part de les concessionàries destinada a 

millorar la seguretat i l’aixecament de barreres en casos de catàstrofes, accidents o embus-
sos extraordinaris.

Habitatge

OBJECTIUS
— Facilitar l’exercici del dret a l’habitatge per part per part dels joves, els treballadors de ren-

des baixes i ocupació temporal o eventual i els sectors socials afectats per problemes d‘ex-
clusió social: gent gran, immigrants, famílies monoparentals, persones en situacions de crisi 
familiar i atur.

— Afavorir la rehabilitació de barris.

ACTUACIONS
— Tramitar, per a la seva presentació al Parlament de Catalunya, el projecte de Llei del dret a 

l’habitatge aprovat pel govern anterior: una nova Llei d’habitatge que garanteixi la considera-
ció de les polítiques d’habitatge com a servei públic.
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— Exercir, com indica l’article 137 de l’Estatut d’autonomia, la competència exclusiva en matè-
ria d’habitatge assumint les competències i el finançament que actualment correspon a l’Ad-
ministració de l’Estat.

— Seguir avançant en l’aplicació del Pla per al dret a l’habitatge 2004–2007 i preparar el Pla 
2008–2011, amb l’objectiu d’iniciar no menys de 50.000 habitatges protegits en el mandat. 
Prioritzar molt especialment les necessitats d’emancipació dels joves.

— Seguir avançant en l’aplicació del Pla de rehabilitació amb l’objectiu de cooperar en la reha-
bilitació de 100.000 habitatges.

— Accelerar les tasques de producció de sòl, especialment les operacions estratègiques, des 
de l’INCASOL, destinat a la promoció posterior de 150.000, amb especial prioritat per a l’ha-
bitatge protegit. Aquesta tasca s’ha de fer en cooperació amb els ajuntaments i els promo-
tors públics, privats i socials (cooperatives i fundacions).

— Suport a les administracions locals en la compra de sòl adreçat a la producció d’habitatge 
protegit.

— Impulsar la Xarxa de Mediació Social per a l’Habitatge (que inclou la Xarxa d’Habitatge Jove), 
la Xarxa d’Inclusió i la política de lloguer just, per tal d’arribar a 20.000 unitats familiars be-
neficiades.

— Avançar en l’aplicació del Pla director d’obres revisat d’ADIGSA.
— Generar amplis ajuts al lloguer dirigits als col·lectius més necessitats, especialment joves 

en primer accés. Establir de forma immediata un sistema d’aval públic per a contractes de 
lloguer.

— Crear un fons de rescat dels habitatges protegits vinculat a l’exercici del dret de tempteig i 
retracte i/o carta de gràcia per part dels poders públics.

— Antics i nous fenòmens com la manca d’oportunitats per als més desfavorits o la formació 
de guetos d’immigració fan necessari continuar amb l’acció decidida del govern per aconse-
guir que els barris i les viles de Catalunya tinguin les condicions de dignitat mínimes per ga-
rantir la convivència i la solidaritat quotidiana entre tots els qui viuen a Catalunya:

 · Mantenir la vigència de la Llei de barris i la planificació per incorporar 60 projectes més 
 al programa de la llei, arribant a 100 barris de tot Catalunya l’any 2010.

 · Impulsar els programes complementaris en cada un dels barris en rehabilitació en els  
 camps de la immigració, la salut, l’habitatge, el benestar, el treball i la participació ciuta- 
 dana amb la participació directa i coordinada de tots els departaments implicats.

Medi ambient i energia

OBJECTIUS
— Estendre a tota l’acció de govern el concepte de sostenibilitat en el més ampli sentit, que 

considera globalment les qüestions ambientals, econòmiques i socials.
— Posicionar Catalunya al capdavant d’aquest procés generalitzat per garantir la viabilitat del 

propi sistema i el ple desenvolupament de la societat.
— Impulsar un pacte per a la modernització ecològica que permeti involucrar els agents socials 

i econòmics del país en l’assumpció d’aquest procés de desenvolupament sostenible.
— Impulsar una estratègia d’estalvi i eficiència energètica.
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ACTUACIONS
MEDI AMBIENT
— Estendre a tota l’acció de govern el concepte de sostenibilitat en el més ampli sentit, que 

considera globalment les qüestions ambientals, econòmiques i socials, integrant l’acció de 
preservació de l’entorn amb l’activitat econòmica i amb la cohesió social. L’aposta per la 
sostenibilitat representa una oportunitat de present i una garantia de competitivitat econò-
mica i de qualitat de vida per al futur.

— Tramitar el projecte de Llei d’avaluació ambiental de plans i programes per a la seva presen-
tació al Parlament de Catalunya, en compliment de la directives comunitàries.

— Modificar la Llei 3/1998 d’intervenció integral de l’administració ambiental per adequar la 
legislació a les directives comunitàries i millorar l’eficiència en la gestió.

— Fer un nou salt endavant en la gestió dels espais protegits, amb l’aprovació de la Llei de pro-
tecció de la biodiversitat.

— Elaborar les lleis de caça i de pesca recreativa en aigües continentals.
— Elaborar el Pla territorial sectorial de connectors biològics.
— Dotar amb recursos suficients Xarxa Natura 2000, i dinamitzar l’activitat econòmica de les 

zones protegides compatibilitzant-la amb els objectius ambientals.
— Impulsar la rendibilitat econòmica de l’activitat forestal, com a base per a una òptima gestió 

de l’espai forestal del país, donant prioritat al desenvolupament i dotació suficient del Pla de 
gestió forestal i la implementació d’una estratègia per al sector de la transformació, cercant 
la revalorització comercial dels productes de la silvicultura catalana.

— Aprovar el Pla territorial sectorial d’infrastructures de residus municipals 2005–2012.
— Impulsar les millors tècniques disponibles en matèria de prevenció, minimització i reutilitza-

ció. Generalitzar la recollida selectiva, així com també altres formes de valorització, dispo-
sició del rebuig i regeneració dels espais degradats. A tal fi modificar la Llei 16/2003 de 
mesures de finançament de les infraestructures de tractament de residus i la Llei 6/1993 
reguladora de residus.

— Establir una estratègia catalana de sostenibilitat davant del canvi climàtic en compliment del 
compromís de Kyoto.

— Aprovar l’avantprojecte de Llei reguladora del sistema d’acreditació de les entitats col-
laboradores de l’Administració de la Generalitat en matèria de medi ambient i habitatge, re-
querit pel Parlament de Catalunya.

— Aplicar un programa de reutilització i estalvi d’aigua a Catalunya que representi la dotació de 
dispositius d’estalvi d’un nombre significatiu de llars en quatre anys i un programa d’implan-
tació de reg eficient a gran escala al camp català.

— Reorganitzar i modernitzar l’Agència Catalana de l’Aigua: ha d’actuar com a autoritat hidràuli-
ca que vetlla pel compliment de la normativa, la protecció i la garantia dels recursos.

— Desenvolupar un nou programa de gestió dels residus industrials i de la construcció, amb 
l’objectiu de reduir sensiblement la seva generació, i crear un mercat eficient d’aprofitament 
de subproductes.

— Crear un programa per desenvolupar les agendes 21 ja elaborades pels municipis catalans.

ENERGIA
— Impulsar una estratègia d’estalvi i eficiència energètica: desenvolupament del Pla d’acció 

2006–2010.
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— Impulsar una política energètica que asseguri la substitució gradual de l’energia d’origen 
nuclear per energies més netes, més segures i menys costoses, de forma ordenada en el 
temps, en funció de les condicions efectives de seguretat de les centrals i amb el màxim 
consens social.

— El govern garantirà el subministrament elèctric d’acord amb les necessitats reals i, per tal 
d’aconseguir-ho, posarà en marxa aquelles mesures que consideri més oportunes.

— Pla d’energies renovables. Multiplicar per set la quantitat d’energia eòlica produïda al nostre 
país. Elaborar programes d’implantació de centrals fotovoltaiques, de centrals de biomassa 
i d’altres sistemes de producció energètica renovable. Assolir una participació d’energies re-
novables de l’11% l’any 2015.

— Pla d’infraestructures energètiques necessàries. El 60% de l’increment de la producció 
d’electricitat a Catalunya en el període 2003-2015 provindrà de noves instal·lacions de qua-
litat i amb el mínim impacte social i ambiental.

— Fer del sector de les energies renovables un sector estratègic a impulsar, tant des del punt 
de vista de la planificació energètica com des del punt de vista del seu desenvolupament 
industrial, promovent la implantació de tot el cicle industrial d’aquest sector al nostre país, 
des de la recerca fins a l’explotació.

— Establir mecanismes efectius per tal de garantir la qualitat del servei en la distribució i sub-
ministrament elèctrics, així com també facilitar la connexió a la xarxa de tots els agents ge-
neradors.

Per Esquerra Republicana de Catalunya, Josep-Lluís Carod–Rovira
Per la coalició Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, Joan Saura
Per la coalició PSC-Ciutadans pel canvi, José Montilla

Barcelona, 21 de novembre de 2006
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