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Resolució 102/VII del Parlament de Catalunya, sobre l'orientació política 
general del Consell Executiu 

Tram. 255-00001/07 
 
 
Ple del Parlament 
 
El Ple del Parlament, en sessió tinguda el dia 30 de setembre de 2004, ha debatut 
les propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris, subsegüents al 
debat general sobre l’orientació política general del Consell Executiu. 
Finalment, el Ple del Parlament, d’acord amb el que disposa l’article 124 del 
Reglament, ha adoptat la següent 
 
 
Resolució 
 
El Parlament de Catalunya, després del debat d’orientació política general del 
setembre del 2004, el primer d’aquestes característiques del nou  Govern 
catalanista i d’esquerres sorgit de les darreres eleccions autonòmiques, constata 
l’impuls transformador polític i social de l’acció de govern que expressa la voluntat 
majoritària d’un gir progressista en la política catalana. 
Som a l’inici d’un nou període. Vint-i-cinc anys després de la transició democràtica 
i de la recuperació d’un primer grau d’autogovern, s’obre un camí carregat 
d’expectatives: l’elaboració d’un nou Estatut, la reforma de la Constitució i 
l’establiment d’un nou sistema de finançament. 
El contingut programàtic d’aquest acord permet fer front als nous reptes que 
marquen la nostra època. Per a això cal: 
1) Eixamplar els espais d’autogovern i llibertat per a superar un finançament 
crònicament deficient i un marc competencial insuficient.  
2) Consolidar les polítiques d’equilibri social i territorial pera  garantir els màxims 
nivells de cohesió social i territorial. 
3) Respondre adequadament a les dinàmiques de globalització i deslocalització 
en el camp de la l’economia, la cultura i la comunicació. 
4) Definir les polítiques integrals per a aprofitar els actius que ofereix el fenomen 
de la nova immigració.   
5) Fer possible una transició a la societat del coneixement que garanteixi l’accés 
de totes les persones sense exclusió. 
6) Desvetllar totes les potencialitats dels territoris de Catalunya i procurar 
l’equilibri del conjunt. 
7) Fer efectiu el desenvolupament sostenible com a motor de progrés i 
d’innovació. 
En aquest context, el Parlament de Catalunya encoratja el Govern a aprofundir i a 
portar a terme les accions i les polítiques previstes en l’Acord de govern i en el 
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Pla de govern 2004-2007 recentment elaborat, posant un èmfasi especial en els 
següents compromisos d’acció de govern, agrupats en quatre apartats. 
 
 
 
I. MÉS I MILLOR AUTOGOVERN. MÉS QUALITAT DEMOCRÀTICA 
 
 
I.1. Reforçament de la qualitat democràtica del sistema polític 
 
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reformar la Llei  6/1984, del 5 de 
març, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, amb l’objectiu d’assegurar-ne 
la independència, la professionalitat i l’eficàcia, atribuint-li facultats d’auditoria de 
gestió i d’eficiència sobre l’actuació de les administracions públiques. 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a crear una oficina destinada a 
preservar la transparència i el funcionament ètic del sistema públic i 
especialitzada a evitar les pràctiques irregulars en les concessions i les 
contractacions de béns i serveis del sector públic. 
3. El Parlament de Catalunya expressa la voluntat que tant la futura llei de 
l’audiovisual de Catalunya com la reforma de la Llei 10/1983, del 30 de maig, de 
creació de l’ens públic Corporació Catalana de Ràdio i Televisió i de regulació 
dels serveis de radiodifusió i televisió de la Generalitat de Catalunya, assegurin la 
independència i la professionalitat dels mitjans d’aquest ens públic com a eixos 
del sistema públic audiovisual català. 
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la reforma de la Llei 
18/2000, del 29 de desembre, sobre publicitat institucional, i el seu 
desenvolupament reglamentari, per tal que les institucions públiques l’observin 
efectivament i evitin la utilització partidista de la publicitat institucional. 
5. El Parlament de Catalunya manifesta la voluntat que la llei electoral de 
Catalunya prevegi un sistema de representació proporcional que asseguri també 
la representació de les diverses zones del territori.  
6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a adoptar les iniciatives polítiques, 
legislatives i jurisdiccionals necessàries per a garantir la transparència en les 
convocatòries destinades a la contractació d’obres i serveis i a la concessió de 
subvencions per a entitats i activitats privades o socials. 
 
 
I.2. Presència de la Generalitat en la Unió Europea i altres organismes 
internacionals 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure, a partir del moment de 
l’aprovació d’aquesta resolució: 
a) La presència de la Generalitat en organismes que accepten la participació 
d’entitats subestatals i tenen objectius relacionats amb les competències 
autonòmiques, com ara la UNESCO i l’Organització Mundial del Turisme. 
b) La presència internacional de les seleccions esportives de Catalunya. 
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I.3. Col·laboració entre l’Administració de la Generalitat i els governs locals 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un programa d’actuació en el qual es concreti el procés i el calendari 
per a fer efectiu el traspàs de competències i responsabilitats als governs locals i 
dels recursos necessaris per a exercir-les. 
b) Establir un marc de finançament local que doni cobertura a aquest procés de 
transferències i articuli la participació en els ingressos impositius. 
c) Fomentar, des de l’àmbit jurídic i oferint suport econòmic, l’actuació 
consorciada dels governs locals en la provisió dels serveis públics i la gestió 
compartida dels equipaments. 
d) Dotar del suport financer necessari els petits municipis mancats dels serveis 
més bàsics. 
 
 
 
II. UN NOU IMPULS ECONÒMIC PER A CATALUNYA 
 
 
II.1. Euroregió i internacionalització 
 
1. El Parlament de Catalunya valora positivament la situació econòmica de 
Catalunya, que presenta símptomes clars de recuperació dins un patró de 
creixement més sa i sostenible –tot i que cal reforçar els elements de 
competitivitat de l’economia catalana–, i, en aquest sentit, valora també molt 
positivament l’esforç que estan fent les organitzacions empresarials i sindicals, 
juntament amb el Govern, per identificar i impulsar accions estratègiques que, en 
un marc d’acord entre els agents, reforcin la competitivitat de l’economia catalana 
i n’impulsin la presència internacional tot garantint la cohesió social i el foment de 
la qualitat en l’ocupació. 
2. El Parlament de Catalunya palesa la necessitat d’incidir en els factors 
següents, que són essencials per a millorar la competitivitat de l’economia 
catalana: 
a) Les infraestructures de transports i comunicacions, energètiques i de 
telecomunicacions. 
b) La formació del capital humà. 
c) La inversió en recerca i innovació tecnològica. 
d) El finançament empresarial. 
e) La creació d’un entorn afavoridor de l’activitat empresarial. 
3. El Parlament de Catalunya constata l’indiscutible paper que Catalunya pot tenir 
en un àmbit geogràfic més ampli, com el de l’anomenada Euroregió Pirineus-
Mediterrània, que configura un espai i una població d’un pes indiscutible en el 
context europeu i internacional i que constitueix l’àmbit adequat per a dur a terme 
projectes econòmics, culturals, universitaris i tecnològics que situïn Catalunya en 
una posició capdavantera entre les regions europees més avançades. 
4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Impulsar l’Euroregió Pirineus-Mediterrània i desenvolupar una estratègia 
econòmica de Catalunya que reforci les relacions econòmiques i de tot tipus dins 
d’aquest espai. 
b) Posar en funcionament un instrument públic específic per al finançament del 
capital circulant per a les petites i mitjanes empreses amb filials a l’estranger, 
durant el període de maduració del projecte d’internacionalització. 
c) Potenciar la concertació amb els agents socials i acomplir les accions que 
deriven de l’Acord estratègic per a la internacionalització, la qualitat de l’ocupació i 
la competitivitat de l’economia catalana. 
d) Potenciar la tasca del Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA) 
com a instrument públic central d’internacionalització de l’economia catalana, 
prioritzant l’evolució de determinats centres de negocis del Consorci cap al model 
de les  plataformes empresarials, amb l’objectiu de reforçar els processos 
d’implantació a l’exterior de les empreses catalanes. 
 
 
II.2. Ocupació i treball 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Millorar, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya, l’ocupabilitat dels 
col·lectius amb importants dificultats d’inserció, com ara les persones més grans 
de quaranta-cinc anys, les dones, les persones amb discapacitat i els joves amb 
mancances educatives. 
b) Impulsar un marc de negociació col·lectiva a Catalunya que promogui mesures 
per a evitar les discriminacions laborals, en particular les de gènere; reduir la 
temporalitat; promoure la seguretat en el treball; evitar el treball irregular, i 
descentralitzar el Tribunal Laboral de Catalunya. Aquest conjunt de mesures ha 
de permetre avançar cap a la configuració d’un marc de relacions laborals català. 
c) Aprovar, l’any 2005, un pla per a la prevenció de riscs laborals per al període 
2005-2008 i informar el Parlament del seu acompliment. 
d) Potenciar l’esperit emprenedor tant en l’àmbit econòmic com en el social. 
e) Elaborar un pla integral de formació professional que coordini els diferents 
subsistemes reglats i no reglats (formació ocupacional i formació permanent), 
basant-se especialment en la potenciació de la xarxa d’instituts d’ensenyament 
secundari i superior d’ensenyament professional (IES-SEP), de manera que 
aquests esdevinguin veritables centres integrals –en la definició de l’oferta 
d’aquests centres hi han de participar els agents socials i econòmics i les 
institucions dels territoris–; en el reforçament  dels ensenyaments vinculats als 
oficis, i en la materialització del traspàs dels fons i les competències de formació 
permanent a Catalunya. 
f) Desenvolupar i aplicar la Llei 25/2002, del 25 de novembre, de mesures de 
suport al retorn dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona 
modificació de la Llei 18/1996. 
g) Potenciar la xarxa d’oficines de contractació en origen de la Generalitat. 
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II.3. Petites i mitjanes empreses, autònoms i economia social 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Potenciar les mesures següents de suport a l’autoocupació i a l’economia 
social: 
Primera. Incentivar l’autoocupació mitjançant la creació de microempreses i 
petites empreses oferint assessorament respecte al pla d’empresa i formació per 
a la gestió empresarial. 
Segona. Unificar en un sol instrument els diferents ajuts econòmics de foment de 
l’autoocupació i ampliar-los, independentment de la fórmula jurídica de l’empresa 
que es constitueixi. 
Tercera. Oferir als nous emprenedors assessorament i informació per tal que llurs 
projectes empresarials tinguin les majors possibilitats d’èxit.  
Quarta. Introduir la fórmula dels microcrèdits com a marc financer de suport a la 
iniciativa autoocupadora. 
b) Estimular la difusió de la innovació en les petites i mitjanes empreses 
mitjançant els mecanismes específics següents: 
Primer. Facilitar a les petites i mitjanes empreses de tot Catalunya l’accés a 
centres tecnològics especialitzats sectorialment, en funció de l’especialització 
territorial, que proporcionin serveis i instal·lacions per a la recerca i el 
desenvolupament (R+D). 
Segon. Establir una via de finançament públic adreçada a les petites i mitjanes 
empreses per a la definició de llurs estratègies d’innovació. 
c) Impulsar la participació de les entitats de crèdit en la provisió de capital per al 
desenvolupament de nous projectes empresarials. 
d) Afavorir el desenvolupament del sector de l’economia social (societats laborals 
i cooperatives) amb mesures de suport en matèria de formació, serveis 
tecnològics, assessorament, finançament i garantia recíproca, i accés a la 
contractació de l’Administració, entre d’altres. 
 
 
II.4. Política industrial 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Potenciar el desenvolupament dels clústers o districtes industrials a Catalunya i 
crear una xarxa de centres tecnològics vinculats a aquests districtes. 
b) Desenvolupar un pla per a assolir la màxima participació de les energies 
renovables dins les fonts energètiques utilitzades a Catalunya. 
c) Garantir la qualitat i l’abastament energètics tot fomentant la producció 
d’energia neta a prop dels centres consumidors. 
d) Augmentar la despesa pública en R+D+I, especialment en el vessant aplicat a 
l’empresa, tant en el procés com en el producte, per a garantir-ne la competitivitat. 
 
 
II.5. Comerç 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Preservar el criteri principal de consolidació del model comercial català en la 
propera revisió de la normativa sobre implantacions comercials, i també en la 
resta de disposicions autonòmiques que afectin el desenvolupament de la 
distribució comercial. 
b) Potenciar el comerç just. 
 
 
II.6. Turisme 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar el sector turístic dels elements 
de referència d’actuació i de competitivitat següents: creació de l’Observatori 
Turístic, modificació de la llei de turisme vigent, elaboració del Pla estratègic del 
turisme, elaboració del Pla territorial de turisme i creació d’un nou ens de 
promoció turística. 
 
 
II.7. Consum 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a reorganitzar els serveis d’inspecció i 
disciplina del mercat en els criteris següents: 
a) Descentralització territorial, amb l’ampliació del nombre de convenis subscrits 
amb consells comarcals i la dotació de capacitat inspectora i dels efectius 
necessaris per a dur-la a terme. 
b) Coordinació amb les altres administracions. 
c) Potenciació i increment dels recursos disponibles dins l’Administració de la 
Generalitat, en el marc de la posada en funcionament de la futura Agència 
Catalana de Consum. 
 
 
II.8. Pagesia i sector agroalimentari 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Consolidar la indústria agroalimentària atorgant-li un paper d’avantguarda en el 
progrés econòmic del país. 
b) Garantir que la política agrícola comuna s’apliqui tenint en compte els 
interessos de l’agricultura de Catalunya i, en especial, de l’empresa familiar 
agrària.  
c) Garantir la viabilitat de les explotacions agràries mitjançant la nova llei 
d’arrendaments que les ha de regular. 
d) Definir i classificar les explotacions prioritàries per a assegurar la continuïtat de 
l’activitat agrària com a factor de millora de l’equilibri territorial.  
e) Garantir el compromís de posar en funcionament els nous regadius prevists, en 
especial el canal Segarra-Garrigues. 
f) Establir un nou programa de sanitat animal amb unificació de criteris i atenció 
especial a la prevenció. 
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II.9. Empreses i operadors en sectors estratègics 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar l’aparició de nous 
operadors catalans en sectors estratègics (energia, telecomunicacions, 
infraestructures), sempre respectant les condicions de mercat. 
 
 
II.10. Caixes d’estalvi 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer ús de les seves competències 
per a establir els mecanismes adients que assegurin la supervisió del bon 
funcionament de les caixes i la tutela de llur obra social, tot respectant-ne 
l’autonomia. En aquest sentit, la Generalitat ha de promoure: 
a) L’orientació de l’obra social a cobrir les necessitats socials i culturals del seu 
entorn, especialment les dels sectors més desafavorits. 
b) El reforçament dels òrgans de govern de les caixes amb una representació 
adequada de la societat civil.  
c) La presència directa en els projectes capdavanters de l’economia catalana, les 
grans inversions en infraestructures i els projectes empresarials de més gran 
abast, i la possibilitat de penetració en mercats de fora de Catalunya. 
 
 
II.11. Societat de la informació i la comunicació 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar la creació d’un clúster d’indústries i de serveis dels audiovisuals amb 
la implicació directa de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV). 
b) Afavorir una indústria d’avantguarda per a la recuperació i la producció de 
continguts audiovisuals, amb la transformació del format analògic al digital; 
fomentar l’exportació d’aquests serveis, i aprofitar els recursos de l’e-Content de 
la Unió Europea per a dur-ho a terme. 
c) Accelerar la implantació de les tecnologies de banda ampla per tot Catalunya. 
 
 
II.12. Universitats, recerca i innovació 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Estimular la internacionalització de les universitats del país i la mobilitat dels 
estudiants, el professorat i els investigadors, i preparar l’entrada de les 
universitats a l’espai europeu d’ensenyament superior (EEES). 
b) Augmentar els pressupostos en recerca i desenvolupament fins a arribar al 2% 
del producte interior brut (PIB) al final de la legislatura actual. 
c) Convertir l’Euroregió en un vertader pol universitari i de recerca de referència 
en el si del sistema europeu d’educació i de recerca. 
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III. CATALUNYA, UNA NACIÓ SOCIALMENT AVANÇADA 
 
 
III.1. Política educativa 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Dotar el sistema educatiu dels recursos i els elements necessaris per a fer front 
als dèficits acumulats pel creixement demogràfic i l’arribada de nens i joves de 
famílies nouvingudes, que exigeix esforços específics d’acolliment i integració.  
b) Iniciar un pla de construccions escolars que permeti recuperar els dèficits 
acumulats i donar resposta, en quantitat i qualitat, a la nova situació. 
c) Situar, de manera progressiva, la despesa educativa al nivell de la mitjana 
europea, donant prioritat en el pressupost a les partides destinades a educació.  
d) Donar compliment al compromís de creació de 30.000 places de llar d’infants 
en els termes legislats per aquesta cambra. 
e) Impulsar decididament el Pacte Nacional per a l’Educació, que ha de donar 
resposta a la necessitat de disposar d’un professorat qualificat i reconegut 
socialment, una xarxa integrada de centres finançats amb fons públic, uns serveis 
educatius més propers a les necessitats de les famílies, uns centres escolars 
progressivament autònoms i amb projecte propi, i una progressiva 
coresponsabilitat dels ajuntaments en la gestió educativa. 
 
 
III.2. Benestar social 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar el projecte de llei de serveis socials, que ha de permetre la 
universalització dels serveis socials en el futur i l’establiment progressiu d’una 
xarxa de serveis a les persones, des de la coordinació i la cooperació amb el món 
local i comptant amb el tercer sector com a prestador de serveis. 
b) Establir mecanismes efectius de suport a les famílies joves, les famílies més 
vulnerables i les famílies amb membres dependents a càrrec.  
c) Donar compliment al compromís de crear, l’any 2005, 1.500 noves places 
d’atenció residencial. 
d) Donar compliment  al compromís d’estendre l’atenció domiciliària al 4% de la 
gent gran durant la legislatura actual. 
e) Elaborar un pla general de primera acollida dels immigrants, que els ofereixi 
programes d’acollida per a accedir a coneixements bàsics sobre la realitat 
sociolaboral de Catalunya –entre els quals hi ha la llengua, la cultura i la realitat 
social–, sobre llurs drets i deures, i sobre els recursos als quals poden accedir, 
amb la creació d’una carta d’acollida. 
 
 
III.3. Salut 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Millorar la qualitat de l’assistència sanitària i assolir la reducció de les llistes 
d’espera per a intervencions quirúrgiques i proves diagnòstiques, especialment en 
les malalties greus o invalidants. 
b) Desplegar conjuntament amb els municipis l’Agència de Protecció de la Salut, 
creada per la Llei 7/2003, del 25 d’abril, de protecció de la salut, per tal de donar 
un nou impuls a la salut pública. 
c) Crear, conjuntament amb els departaments de Salut i de Benestar i Família, 
l’Agència Sociosanitària de la Dependència, per a donar cobertura suficient a les 
persones en situació de dependència, i garantir-los l’accés a l’Agència, la igualtat 
territorial i la qualitat dels serveis sociosanitaris. 
d) Potenciar la participació ciutadana i la descentralització de competències que 
permeti als ajuntaments ésser presents en la planificació i l’avaluació de 
l’assistència sanitària, la sociosanitària i la de salut pública. 
e) Informar el Parlament de les conclusions que es derivin dels treballs que duu a 
terme el grup de treball per a la racionalització i el finançament de la despesa 
sanitària. 
 
 
III.4. Dones. Polítiques de gènere 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Prioritzar les polítiques de dones i impulsar-les d’una manera coordinada i 
transversal, mitjançant la introducció progressiva d’aquestes polítiques en els 
pressupostos, per tal de fer uns veritables pressupostos de gènere. 
b) Aprovar i aplicar el Pla integral contra la violència de gènere, incloent-hi les 
dotacions d’atenció a les víctimes. 
 
 
III.5. Política cultural 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Doblar el pressupost de cultura durant el quadrienni actual, i dedicar l’1% de 
les inversions en infraestructures públiques a la conservació i la rehabilitació del 
patrimoni cultural. 
b) Refundar l’Institut Ramon Llull per a convertir-lo en un instrument potent per a 
la projecció internacional de la cultura catalana i, alhora, en un motor de 
consolidació dels territoris que comparteixen la cultura i la llengua catalanes. 
c) Donar un nou impuls al Centre de Promoció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana, introduint mecanismes de participació de les associacions que agrupen 
els agents d’aquest sector, promovent polítiques de suport i subratllant la 
diversitat de les diverses formes de cultura popular.  
d) Redefinir la funció del Museu d’Història de Catalunya, de manera que adopti la 
consideració de museu nacional i desenvolupi funcions de coordinació dels 
museus i els centres d’interpretació que hi ha a Catalunya sobre el mateix àmbit.  
e) Promoure el Consell de les Arts i les Cultures com a nucli de consens i 
participació del món de la cultura en el disseny de les polítiques culturals. 



 
 

10 
 
 
 
f) Elaborar el Pla de les infraestructures culturals de Catalunya, el qual ha de 
garantir als ciutadans l’accés i l’expressió cultural, atenent als principis d’equitat 
territorial.  
g) Promoure la consolidació d’una estructura audiovisual forta i viable, que atregui 
el talent i les produccions exteriors, tot afavorint la internacionalització d’aquest 
sector.  
 
 
III.6. Esport 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer un pla d’inversions en 
instal·lacions esportives, fomentar la pràctica esportiva entre els ciutadans de 
totes les edats i condicions socials, i excel·lir en l’esport federat i de competició. 
 
 
III.7. Política lingüística 
 
1. El Parlament de Catalunya proclama la unitat de la llengua catalana, amb 
aquesta denominació o amb d’altres, que Catalunya comparteix amb el conjunt 
dels altres territoris als quals s’estengué la llengua, al llarg dels segles XIII i XIV: 
Andorra, part d’Aragó, les Illes Balears i Pitiüses, València i la ciutat sardoitaliana 
de l’Alguer, i que no hi ha una sola raó històrica o filològica que justifiqui qualsevol 
pretensió de disgregar aquest patrimoni lingüístic comú. 
2. El Parlament de Catalunya, a aquest efecte, insta el Govern a: 
a) Garantir a tota la població l’accés al coneixement i l’ús del català, i 
especialment: 
Primer. Donar prioritat a l’ús social del català, principalment al sector del comerç i 
en l’etiquetatge, per mitjà de mesures d’acció positiva, entre les quals les 
referents a les compres i la contractació pública de la Generalitat. 
Segon. Promoure que el personal al servei de l’Administració perifèrica de l’Estat 
a Catalunya i de l’Administració de justícia conegui el català. 
b) Promoure la declaració del català i de la resta de llengües de l’Estat com a 
llengües cooficials en tot el seu territori i la declaració d’aquestes com a llengües 
oficials de la Unió Europea. 
c) Promoure la creació de la Casa de les Llengües, que esdevingui la seu 
internacional d’arxiu, d’estudi i de preservació de totes les llengües del món com a 
patrimoni cultural de la humanitat i que permeti projectar l’experiència catalana de 
gestió de la diversitat lingüística i de protecció de les llengües minoritzades arreu 
del món, i també com a centre d’interpretació de la llengua catalana, de la seva 
diversitat dialectal i dels seus usuaris. 
d) Promoure el desenvolupament de tecnologies i d’eines lingüístiques en el marc 
de la societat de la informació i impulsar-ne la implantació efectiva al si de les 
empreses i dels processos de producció, a fi de garantir la disponibilitat de 
productes i de serveis de qualitat en català. 
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III.8. Seguretat pública  
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Assolir que la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra assumeixi totes les 
atribucions d’una policia ordinària i integral, actualitzant, en aquest sentit, el 
protocol en matèria antiterrorista, i que assumeixi també un paper destacat en la 
persecució del crim organitzat. 
b) Impulsar la presència del Cos de Mossos d’Esquadra en els organismes 
europeus en matèria de policia. 
c) Prosseguir l’esforç, ja iniciat, per la millora de la seguretat viària amb la 
reducció significativa d’accidents mortals i amb el reforç de l’educació viària a 
totes les edats. 
 
 
III.9. Justícia 
 
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Presentar al Parlament les iniciatives legislatives que incorporin al Codi civil de 
Catalunya les reformes recents en matèria de dret de família. 
b) Promoure les actuacions conduents a traslladar a l’opinió pública catalana la 
funció resocialitzadora de l’administració penitenciària, sobre la qual disposa de 
competència executiva. 
c) Adoptar les mesures necessàries per a establir sistemes de selecció, formació i 
carrera del personal penitenciari plenament adaptats a les funcions de reeducació 
i reinserció social de l’administració penitenciària. 
d) Accelerar l’execució dels acords del Govern en matèria d’inversions 
penitenciàries, per tal de comptar al més aviat possible amb les instal·lacions 
necessàries per a superar la crítica situació actual. 
 
 
III.10. Habitatge 
 
El Parlament de Catalunya, conscient que bona part de la població catalana no té 
accés a un habitatge digne i adequat, insta el Govern a: 
a) Dur a terme el Pla pel dret a l’habitatge, incloent-hi la promoció d’habitatge 
protegit, la rehabilitació de l’estoc existent i el desenvolupament de polítiques per 
a afavorir el lloguer.  
b) Reforçar la capacitat d’inversió i de gestió dels operadors propis de la 
Generalitat, Incasol i Adigsa, per tal que, en cooperació amb el món local, 
augmentin la dotació de sòl i la promoció d’habitatge social i el bon manteniment 
del parc en lloguer. 
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IV. UNA NOVA POLÍTICA TERRITORIAL I AMBIENTAL 
 
 
IV.1. Política territorial i infraestructures 
 
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar el Programa de planejament territorial per tal d’aprovar, abans del 
final de la legislatura, tot el planejament territorial pendent.  
b) Impulsar el desplegament de la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, 
àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial, i el programa de 
cooperació amb les administracions locals pel que fa al suport als projectes de 
millora dels barris i de les àrees urbanes que requereixen una atenció especial a 
Catalunya, i també la reforma de la Llei 2/2002, del 14 de març, d’urbanisme, amb 
la finalitat de facilitar la disposició de l’oferta de sòl necessària per a garantir la 
producció d’habitatge protegit i assequible, enfortir i ampliar les competències 
municipals en matèria urbanística i adaptar la normativa de gestió d’usos del sòl 
no urbanitzable per preservar-ne els valors.  
c) Millorar el transport públic de viatgers a Catalunya mitjançant la dotació 
econòmica d’un programa de suport al transport públic de viatgers; la instauració 
d’un programa de modernització de la flota d’autobusos del servei discrecional, 
sobretot el destinat al transport escolar; l’elaboració, d’acord amb els agents 
econòmics i socials, d’un programa pilot d’accés al transport públic a vint-i-dos 
polígons industrials; l’inici de les negociacions per a subscriure un nou contracte 
programa de finançament del transport públic de la regió metropolitana de 
Barcelona que faci possible la dotació econòmica necessària per a explotar les 
noves infraestructures creades per l’aplicació del Pla director d’infraestructures 
del transport 2001-2010, i l’impuls de la creació de les autoritats del transport de 
les àrees de Girona i Lleida. 
d) Accelerar el ritme d’inversió pública a Catalunya en infraestructures mitjançant 
les negociacions amb el Govern de l’Estat per a finançar el desdoblament de 
grans eixos viaris de connexió internacional, com l’Eix del Llobregat (C-16), l’Eix 
del Ter-Congost (C-17) i eixos de llarg recorregut com l’Eix Transversal, i assolir 
les modalitats de participació més adequades de la Generalitat en la gestió de les 
infraestructures bàsiques com els aeroports i els ferrocarrils. 
e) Incorporar en el Pla d’infraestructures ferroviàries el disseny de la xarxa 
ferroviària de mercaderies de Catalunya, amb un èmfasi especial en la solució 
dels accessos  als ports de Tarragona i Barcelona, la connexió amb la frontera 
francesa, la continuïtat del corredor mediterrani i l’eix de l’Ebre i la fixació de les 
localitzacions de les estacions intermodals. 
 
 
IV.2. Polítiques ambientals i sostenibilitat 
 
1. El Parlament de Catalunya mostra la seva adhesió al Conveni marc de les 
Nacions Unides sobre el canvi climàtic i al Protocol de Kyoto, i també a la política 
desplegada per la Unió Europea en matèria de lluita contra el canvi climàtic. 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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a) Elaborar, dins l’anunciada Estratègia catalana pel desenvolupament sostenible, 
un pla de lluita contra el canvi climàtic. 
b) Elaborar, en el marc del nou pla de gestió forestal, per al període 2005-2015, 
accions i mesures destinades a garantir una preservació adequada dels terrenys 
forestals de Catalunya, amb un èmfasi especial en la prevenció d’incendis i en la 
conservació de la biodiversitat. 
c) Millorar les condicions socioeconòmiques de les activitats vinculades al bosc, 
tot enfortint els mercats dels productes forestals i les indústries de transformació. 
d) Establir  plans de gestió i protecció dels espais declarats d’interès natural. 
e) Impulsar una nova política de la gestió de l’aigua que garanteixi la suficiència, 
la disponibilitat i la qualitat dels recursos hídrics a tot el país. 
f) Impulsar les actuacions necessàries per tal d’assegurar que l’aigua de l’Ebre 
tingui les condicions òptimes per a ésser potabilitzada i que es mantingui 
l’ecosistema del riu. 
g) Revisar els programes de residus i establir un pla director d’infraestructures de 
residus, tenint en compte els principis de minimització, prevenció, reutilització, 
valorització i  reciclatge. 
h) Presentar una proposta de marc normatiu per a Catalunya pel que fa als 
envasos i als residus d’envasos. 
 
 
 
V. PEL QUE FA A L’ESTAT 
 
 
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar un acord amb el Govern 
de l’Estat  que permeti la participació de la Generalitat en la política d’immigració, 
especialment pel que fa a les directrius de fixació del contingent de treballadors 
estrangers i la seva distribució geogràfica en funció de les demandes 
específiques d’integració a  Catalunya. 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprendre les gestions oportunes 
perquè el nou reglament d’execució de la Llei orgànica 4/2000, de l’11 de gener, 
sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, abordi 
especialment les qüestions següents: 
a) El problema de la irregularitat. 
b) L’aflorament de l’economia submergida. 
c) La millora de la possibilitat d’integració dels joves, de les dones i dels cònjuges 
de residents. 
d) La simplificació dels procediments, la garantia de participació de l’Administració 
local i de la col·laboració necessària entre el Govern de la Generalitat i el Govern 
de l’Estat. 
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de millorar el control de fluxos 
migratoris i de resoldre la situació dels residents sense papers. 
b) Traslladar al Govern de l’Estat la urgència d’aplicar les resolucions sobre la 
publicació de les balances fiscals de l’Estat amb criteris científics contrastats i 
consensuats. 
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c) Demanar al Govern de l’Estat l’increment dels recursos humans del sistema 
d’inspecció laboral per tal d’aconseguir l’exercici eficient de l’activitat de control i 
vigilància de la legalitat en la contractació laboral i les condicions de treball. 
d) Promoure davant el Govern de l’Estat la coherència i el respecte pel que fa a la 
diversitat lingüística i cultural de l’Estat espanyol tot promovent la presència 
adequada dels creadors literaris i artístics que l’expressen en els mitjans públics 
de Ràdio Televisió Espanyola. 
e) Traslladar al Govern de l’Estat la necessitat de mantenir els estàndards 
policials necessaris de Policia Nacional i Guàrdia Civil mentre no culmini el 
desplegament operatiu del Cos de Mossos d’Esquadra a tot el territori. 
 
 
 
VI. ACCIÓ EXTERIOR I UNIÓ EUROPEA 
 
 
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Impulsar, mentre no s’aprovi el nou estatut, un acord amb el Govern de l’Estat 
per tal d’assegurar la participació de la Generalitat en el seguiment permanent de 
la política europea i de la coordinació de les actuacions exteriors de l’Estat que 
afectin la competència i els interessos de Catalunya.   
b) Promoure el debat necessari referent a la Constitució europea, previ al 
referèndum sobre el Tractat pel qual s’institueix, garantir la difusió dels seus 
continguts i promoure la participació ciutadana i el respecte a totes les posicions, 
la neutralitat dels mitjans de comunicació de titularitat pública i la lliure i 
equilibrada expressió de totes les posicions. 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Govern de l’Estat una 
política internacional solidària basada en: 
a) El suport a la democràcia, al desenvolupament econòmic i social del Magrib, 
com a Tercer Món més pròxim, a la solidaritat amb les forces polítiques i socials 
que lluiten pels drets humans, en particular els drets de les dones, per les 
llibertats democràtiques i per l’alliberament o el reconeixement dels pobles com 
ara l’amazic i el sahrauí. 
b) La defensa de la pau i la democràcia al Pròxim Orient i al Caucas, amb el 
reconeixement del dret a l’autodeterminació de kurds i de txetxens,  i el ple 
desenvolupament de les llibertats nacionals del poble palestí.  
c) La promoció del desenvolupament econòmic, per a tendir a la dedicació del 
0,7% dels ingressos propis a la cooperació del Tercer Món i a la promoció dels 
processos de democratització arreu, inclòs el reconeixement dels drets dels 
pobles a la lliure determinació, com a principals instruments d’eliminació de la 
majoria de conflictes violents del món. 
 
Palau del Parlament, 30 de setembre de 2004 
 
 
La secretària segona     El president del Parlament 
Carmen Carretero Romay     Ernest Benach i Pascual 


