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RESOLUCIÓ APROVADA 

DEBAT DE POLITICA GENERAL 

PLE DEL PARLAMENT 

20/10/2005 

 

Autogovern i estatut 

 

 

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar convidant els ajuntaments, 

altres ens locals, entitats públiques i privades i a la ciutadania en general a 

expressar la seva implicació i presa de posició davant la proposta de nou Estatut 

aprovat pel Parlament.  

 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar impulsant totes les vies 

d’explicació, diàleg i recerca d’acord amb les forces polítiques de l’Estat i amb el 

conjunt de la seva societat civil.  

 

3. El Parlament de Catalunya convida a totes les forces polítiques presents al 

Parlament de Catalunya a donar suport, a través dels seus representats a les 

Corts Generals, a la proposta de nou Estatut aprovada pel Parlament de 

Catalunya.  

 

 

Foment de la llengua catalana 

 

4- El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

 

4.1- Continuar amb la campanya i les accions de foment de l’ús del català, 

especialment entre els joves.  
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4.2- Fer del català una llengua d’acollida de les persones nouvingudes i una eina per 

al seu arrelament, treballant conjuntament amb els agents públics i privats implicats 

en l’acolliment i augmentant l’oferta de cursos inicials de català per a persones 

adultes. 

 

4.3- Desenvolupar programes de tecnologies de la informació i la comunicació per a 

la llengua catalana que permetin oferir eines lingüístiques com traductors o correctors 

automàtics. 

 

 

Polítiques de gènere 

5- El Parlament de Catalunya constata que, malgrat els esforços realitzats per a lluitar 

contra la violència envers les dones cal seguir apostant amb intensitat en l’àmbit de 

les polítiques de prevenció per tal que les diferents administracions i la societat 

uneixin esforços i compromisos per a la seva eradicació. En aquest sentit el Govern 

de la Generalitat ha de liderar aquest canvi de mentalitats tot establint els 

mecanismes de coordinació per a desenvolupar una xarxa de prevenció i atenció a 

les dones en situacions de violència efectiva a tot el territori de Catalunya. 

6- El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprofundir i 

consolidar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques, amb la promoció del 

necessari i ampli debat social i d’acord amb totes les administracions. 

 

 

Suport en l’àmbit de Joventut 
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7- El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

 

7.1- Incrementar el suport econòmic i el reconeixement de la tasca de foment de la 

participació que realitzen les associacions juvenils a Catalunya.  

 

7.2- Estimular els crèdits i ajuts per l’emancipació dels i les joves en diverses 

modalitats: habitatge, ocupació i formació. 

 

 

Desplegament de la Televisió Digital Terrestre 

 

8- El Parlament de Catalunya insta al Govern a garantir el suport tècnic, humà i 

econòmic suficients per tal d’assolir l’èxit del desplegament de la TDT a Catalunya. La 

Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, haurà de comptar amb la corresponent 

dotació pressupostària per dur a terme el Pla d’Implantació presentat pel Govern. 

 

 

Promoció de l’esport en horari extraescolar 

 

9- El Parlament de Catalunya insta al Govern a promoure l’esport en horari 

extraescolar, tot i aprofitant les instal·lacions esportives ja existents a les escoles. 

 

 

Societat de la informació i recerca 

 

10- El Parlament insta al Govern a continuar el desplegament de la banda ampla i de 

les comunicacions electròniques en els entorns rurals com a mesura per tal d’evitar la 

fractura digital, millorar la cohesió territorial del país i fomentar el desenvolupament 

econòmic d’aquestes zones. 
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11- El Parlament insta el Govern a avançar en la implementació del programari lliure 

en l’àmbit de l’administració de la Generalitat i en la societat.  

 

12- El Parlament insta el Govern a augmentar significativament els recursos destinats 

en cadascun dels departaments de la Generalitat a R+D. 

 

 

Educació 

 

En el terreny de la política educativa, el Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

 

13.-Desenvolupar la Llei 1/1998 de política lingüística, per garantir els drets lingüístics 

de l’alumnat i el professorat i potenciar l’ús de la llengua catalana als centres 

educatius de Catalunya, en tots els seus nivells i modalitats. 

 

14- Implantar de manera progressiva la tecnologia de banda ampla als centres 

educatius de Catalunya, de tal manera que es pugui accedir a les xarxes de 

comunicacions electròniques des de totes les aules del país. 

 

15- Impulsar el Pacte Nacional per a l’Educació, amb l’objectiu d’aconseguir un gran 

acord que doni estabilitat al sistema educatiu i que serveixi de base per a la nova Llei 

Catalana d’Educació. 

 

16- Continuar dotant el Pla de Construccions Escolars per donar resposta al 

creixement i a la mobilitat de l’alumnat i, alhora, per contribuir a la millora qualitativa 

del sistema educatiu de Catalunya. 
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17- Promoure actuacions encaminades al reconeixement social de la tasca dels 

mestres i el professorat de Catalunya. 

 

18- Garantir el finançament necessari per donar compliment al compromís de creació 

de 30.000 places de llars d’infants de qualitat tal com recull la Llei 5/2004, de 9 de 

juliol. 

 

19- Impulsar la creació d’una xarxa de Centres Integrals de Formació Professional 

que afavoreixin les sinèrgies entre les diferents modalitats de Formació Professional i 

que s’erigeixin en un clar referent per a les empreses i les persones del seu territori.  

 

 

Benestar i família 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

 

20- Dotar el sistema de serveis socials dels recursos i els elements necessaris per a 

fer front als dèficits acumulats i situar, de manera progressiva, la despesa social al 

nivell de la mitjana europea. 

 

Suport a les famílies 

 

21- El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Elaborar i implementar un Pla estratègic de conciliació de la vida 

personal, familiar i laboral. 

b) Incrementar i millorar els ajuts i els serveis a les famílies amb fills i filles 

a càrrec, fent especial atenció en els famílies que necessiten un suport 

especial. 
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Infància i adolescència 

 

22- El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Desplegar el suport territorialitzat per a la prevenció, la detecció i el treball 

comunitari per combatre els elements socials i culturals que incideixen en un 

desenvolupament inadequat de l’Infant, en cooperació amb els equips i serveis que hi 

treballen. 

b) Garantir la inserció sociolaboral dels joves tutelats i extutelats a partir dels 16 anys 

per mitjà del desplegament de programes de treball, habitatge i formació en valors per 

aconseguir una autèntica inserció autònoma. 

c) Reforçar les relacions i la presència de l’Institut de l’Acolliment i l’Adopció a 

l’exterior, mitjançant l’increment de la cooperació amb les ambaixades i consolats 

espanyols i amb la Direcció General de Relacions Internacionals de la Generalitat 

 

Violències envers les dones 

 

23- El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Continuar amb l’increment dels ajuts a ajuntaments de més de 20.000 habitants, 

consells comarcals, i les entitats públiques que hi estan vinculades, per al 

manteniment de sistemes de resposta urgent fora dels horaris habituals per a les 

dones que es troben en situacions de violència i per als seus fills i filles. 

b) Continuar el desplegament territorial dels Centres d’intervenció especialitzada per 

a dones i infants que pateixen violència i Dels punts de trobada. 

 

Persones amb necessitat de suport a l’autonomia personal i amb dependències 
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24- El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Concloure la revisió i la millora del Codi d’accessibilitat i avançar en el seu 

compliment. 

b) Continuar la reforma i la potenciació del programa d’ajudes d’atenció social a 

persones amb disminució per afavorir l’autonomia personal. 

c) Redimensionar els serveis de valoració i orientació per a persones amb 

discapacitat per tal que siguin punts unificats d’atenció, informació i assessorament 

per a la informació i adjudicació de prestacions i recursos per a les persones amb 

discapacitats i les seves famílies. 

d) Impulsar el creixement específic i suplementari del suport a l’atenció domiciliària 

per al món local en el marc d’un Pla estratègic nacional per a l’atenció social 

domiciliària. 

e) Incrementar els recursos socials d’atenció a les persones amb malaltia mental i 

regular els serveis comunitaris i prelaborals. 

f) Revisar el programa d’atenció social integral a les persones amb VIH-sida i per a la 

rehabilitació de les persones amb drogodependències, per a assolir la seva inserció 

laboral i social.  

g) Establir una xarxa de recerca i investigació interuniversitària en matèria de serveis i 

acció social. 

h) Impulsar la creació de l’Agència catalana d’atenció a la dependència i de suport a 

la vida autònoma i del seu programa de desplegament. 

 

Inclusió i cohesió social 

 

25- El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Aprovar i posar en marxa el Pla d’Inclusió Social de Catalunya durant el 2006 i 

presentar en aquest període de sessions el projecte de llei de prestacions 

assistencials per garantir ingressos econòmics dignes a col·lectius en risc d’exclusió 

fins a l’indicador d’insuficiència de rendes. 
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b) Consolidar un model d’acollida i integració de persones immigrants en coordinació 

amb el món local i amb les entitats i agents socials en el marc del Pla Integral 

d’Acollida amb actuacions informatives i formatives en acolliment lingüístic, entorn 

social, laboral i cultural. 

 

26- 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 gestió del 0,52% de l’IRPF 

per al 2006. 

 

 

Comerç, turisme i consum 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

 

27- Promoure en els propers mesos un debat amb sobre l’estat actual i el futur del 

model comercial català, amb la participació dels agents del sector, i a incloure les 

conclusions que obtinguin el consens social i polític més ampli possible en l’agenda 

del Govern. 

 

28- A utilitzar tots els mecanismes al seu abast per tal de fer arribar a les autoritats 

comunitàries el seu posicionament contrari al contingut actual de la Proposta de 

directiva relativa als serveis en el mercat interior (directiva Bolkenstein), en aquells 

punts que comportin una pèrdua de competències de la Generalitat de Catalunya en 

les decisions sobre les implantacions d’establiments vinculats a activitats de serveis, 

la preservació de les condicions efectives de la lliure competència en les activitats de 

serveis o les garanties vigents a Catalunya per a les persones consumidores o 

usuàries dels serveis. 
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29- Incrementar els recursos destinats a la creació de producte turístic que posi en 

valor els actius culturals, històrics, patrimonials i naturals de Catalunya, i els articuli en 

forma de rutes temàtiques d’àmbit nacional. 

 

30- Enfortir la competitivitat del sector mitjançant accions que promoguin l’augment de 

qualitat de l’oferta, la posició internacional de les empreses del sector i el 

desplegament efectiu del Programa Nacional de Recerca Aplicada i Tecnologia 

Turística. 

 

31- Promoure que tots els agents turístics, públics i privats, que operen a Catalunya 

contribueixin a potenciar els elements singulars del nostre patrimoni, en especial els 

relatius a la cultura popular, la gastronomia i els productes agroalimentaris. 

 

32- Seguir desenvolupant la consolidació de la marca Catalunya com a referent de la 

promoció turística del país, en col·laboració amb les diverses destinacions i marques 

territorials actuals. 

 

33.-Desenvolupar una campanya específica d’inspecció sobre l’etiquetatge i la 

composició dels productes tèxtils provinents de països no pertanyents a la UE per 

comprovar-ne la seva adequació a la legalitat europea. 

 

34- Traslladar a la Unió Europea, mitjançant els mecanismes propis de representació 

de la Generalitat de Catalunya i el Govern de l’estat, la necessitat de desenvolupar 

millores en els mecanismes normatius, reglamentaris i executius de control de la 

qualitat i etiquetatge dels productes que accedeixen al mercat de la Unió Europea. 

 

35- El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’estratègia de desenvolupament de les 

Plataformes Empresarials i de les Àrees d’Aterratge per part del Consorci de 
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Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), l’insta a seguir possibilitant la projecció 

internacional de les empreses catalanes. 

 

36- El Parlament de Catalunya insta el Govern a potenciar el sector de l’artesania de 

Catalunya mitjançant un augment dels recursos que hi destina i el desplegament 

d’instruments normatius, amb la finalitat d’assolir una regulació adequada del sector i 

dotar als artesans d’eines que els permetin millorar el posicionament de la seva 

activitat. 

 

 

Administracions públiques i governs locals 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

 

37- Impulsar l’Administració Oberta de Catalunya com a element clau per a facilitar 

les relacions dels ciutadans i totes les administracions catalanes, per a oferir serveis 

electrònics a aquests i intercanviar telemàticament informació entre institucions 

públiques i privades amb les tecnologies de la informació i de la comunicació. 

 

38- Increment progressiu dels recursos que es destinen a la política de cooperació i 

solidaritat internacionals augmentant la partida específica d’ajut humanitari i 

d’emergència per tal de donar resposta directa a les emergències en països en vies 

de desenvolupament mitjançant equips sanitaris i de rescat de la Generalitat de 

Catalunya sota la coordinació de l’Agència Catalana de Cooperació al 

Desenvolupament.  
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39- Elaborar els protocols d’intervenció, seguiment i avaluació de l’ajuda solidària i 

d’emergència. 

 

40- Pel que fa als governs locals el Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

 

a) Continuar fomentant polítiques de concertació institucional amb els governs locals, 

tendents a la col·laboració i concentració dels recursos disponibles i implantar una 

gestió eficient, ben especialment en sectors essencials. 

b) Crear, per part del Departament de Governació i Administracions Públiques, un 

Grup de Treball en el termini de tres mesos, amb la participació de l’Associació 

Catalana de Municipis i Comarques (ACMC) i de la Federació de Municipis de 

Catalunya (FMC). Aquest Grup de Treball tindrà com a objectiu l’impuls de la reforma 

de l’organització territorial de Catalunya i procedir a la desconcentració i 

descentralització en favor dels Governs locals. Aquesta aplicació del criteri de 

subsidiarietat s’ha de sustentar en base als principis de racionalitat, eficiència, 

responsabilitat i participació. 

c) Augmentar paulatinament les dotacions dels Fons de Cooperació Local de 

Catalunya (FCLC), fins arribar a l’objectiu anunciat d’increment del 300% de la 

dotació inicial de la legislatura. 

 

 

Salut 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a : 

 

41- Millorar la qualitat de l’assistència sanitària mitjançant la implantació de la recepta 

electrònica i la història clínica compartida a Catalunya .  
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42- Informar i donar comptes de les mesures de gestió preses amb el nou sistema de 

finançament sanitari . 

 

43- Crear i desplegar l’Agència de Salut Pública de Catalunya per establir una 

infrastructura de salut pública (epidemiologia, promoció i protecció de la salut, 

monitorització de la salut, laboratoris i recerca aplicada) basada en el rigor científic i 

els recursos i programes necessaris. 

 

44- Establiment de mecanismes de seguiment i gestió de llistes d’espera per a primer 

diagnòstic (proves diagnòstiques i/o visites a especialistes) i fixació de temps de 

garantia. 

 

45- Reduir el retard (temps transcorregut) entre la sospita de càncer i el diagnòstic i el 

tractament, atribuïbles als serveis sanitaris mitjançant la implantació del programa del 

diagnòstic ràpid del càncer sobre tres patologies: càncer de pulmó, càncer de mama i 

càncer de colon. 

 

46- Continuar impulsant la xarxa de salut mental i addiccions per tal de millorar la 

competència i la capacitat resolutiva de l’atenció primària de salut en l’atenció a les 

persones amb trastorns mental i addictius, en tots eles àmbit de l’acció sanitària, des 

de la promoció de la salut a la rehabilitació de la malaltia. 

 

47- Millorar l’atenció a les urgències psiquiàtriques domiciliàries a través del servei 

d’emergències mèdiques amb suport d’equips especialitzats. 

 

48- En l’atenció primària garantir l’atenció de les visites programades amb el metge 

de capçalera i/o infermeria en un temps màxim de 48 hores. 
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Política d’habitatge 

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

 

49- Presentar durant el primer trimestre del 2006 l’avantprojecte de llei pel dret a 

l’habitatge. 

 

50- Reforçar les dotacions del Pla per al Dret a l’Habitatge 2004-2007 i del Pla de 

Rehabilitació per tal de promoure més habitatges protegits, especialment en règim de 

lloguer, fer aflorar al mercat més habitatge buit i potenciar la mediació social pel 

lloguer. Accelerar la producció de reserves de sòl per habitatge protegit a través de 

l’Institut Català del Sòl i dels ajuts als patrimonis locals de sòl. 

 

51- Reforçar els programes de suport a les famílies necessitades per pagar les 

rendes de lloguer. 

 

52- Establir i desenvolupar acords amb el Govern d’Espanya sobre les dotacions de 

sòl públic no utilitzat per construir-hi habitatge protegit, especialment les derivades de 

les antigues casernes militars i de la Guàrdia Civil. 

 

53- Impulsar i dur a terme noves remodelacions a barris afectats tant per patologies 

com per altres causes urbanístiques o socials, resolent especialment situacions tan 

greus com la del barri de l’Estació de Sallent o d’altres incloses a la Llei de Barris. 

 

54- Mantenir el suport a ADIGSA en la rehabilitació del parc públic a través del Pla 

Director d’Obres reformat. 
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55- Donar suport als ajuntaments en les seves tasques de promoció, rehabilitació, 

informació i mediació a través de les Oficines Locals d’Habitatge i de les bosses 

incloses a la Xarxa de Mediació Social per al Lloguer. 

 

56- Prioritzar en totes les actuacions l’emancipació dels joves i l’accés a l’habitatge 

digne i adequat dels sectors pitjor situats al mercat immobiliari, com ara la gent gran, 

les famílies monoparentals o els nouvinguts. 

 

 

Polítiques d’aigua 

 

El Parlament insta el Govern a: 

 

57- Aprovar la revisió del Programa de Sanejament d’Aigües Residuals Urbanes 

(PSARU), d’acord amb els criteris temporals i competencials que resulten de la 

normativa europea i catalana, així com de les regulacions sectorials aplicables, tot 

dotant al servei de sanejament, com a part del cicle de l’aigua, dels recursos 

econòmics i financers necessaris per fer viable la prestació en els termes que resulten 

de la normativa esmentada. 

 

58- Donar la màxima prioritat a la gestió de les actuacions previstes en el nou Pla 

Hidrològic Nacional, que contempla les alternatives al transvasament de l’Ebre, 

adequant les accions a càrrec de la Generalitat a la tramitació en curs a fi d’anticipar 

tots els tràmits possibles, tot dotant els serveis de producció i regulació d’aigua que 

han d’incorporar aquestes obres, dels recursos econòmics i del pla de finançament 

que en garanteixin la viabilitat des del punt de vista de l’atenció als costos d’inversió i 

explotació no suportats amb fons europeus. 
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59- Aprovar i executar un Pla de Contingència davant la situació de sequera que 

inclogui actuacions, a curt i mig termini, de millora de la qualitat de l’aigua disponible i 

de producció o aportació neta de recursos, que siguin compatibles i complementàries 

amb les mesures previstes en el Pla Hidrològic Nacional, tot dotant a aquestes 

actuacions de contingència per a la producció, millora i regulació de recursos hídrics, 

d’un règim econòmic i financer que integri dotacions pressupostàries i mecanismes de 

distribució equitativa dels costos entre els agents beneficiaris, per fer viable la 

prestació i continuïtat dels serveis. 

 

60- Dotar-se dels instruments tècnics, econòmics i financers adreçats a la promoció, 

execució i entrada en servei de totes les actuacions, sobre garantia d’abastament 

subscrivint, si s’escau, convenis de participació econòmica amb el Consorci d’Aigües 

de Tarragona i Aigües Ter-Llobregat. Aquests convenis es finançaran seguint el ritme 

de recepció de les dotacions econòmiques procedents de la Unió Europea i habilitant 

els mecanismes pressupostaris i tarifaris adients per fer front a la part no finançada 

amb fons de cohesió. 

 

 

Polítiques de residus 

 

61- El Parlament insta al Govern a aprovar, durant el 2006, el Pla d'Acció de Gestió 

dels Residus Municipals de Catalunya, que engloba l’elaboració dels documents 

següents: 

 

� El Pla Sectorial d’infrastructures de gestió de residus de Catalunya 2006-2012. 

� Un nou Programa de Gestió de Residus Municipals a Catalunya per al període 

2007-2012. 
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Polítiques ambientals i sostenibilitat 

 

62- El Parlament insta al Govern a iniciar el primer trimestre de l’any 2006 un procés 

de participació pública amb l’objectiu de redactar el Llibre Blanc del Desenvolupament 

Sostenible de Catalunya, com a pas previ per elaborar l’Estratègia per al 

Desenvolupament Sostenible de Catalunya. 

 

 

Seguretat i civisme 

 

El Parlament insta el Govern a: 

 

63- Incrementar l’esforç en la millora de la seguretat viària per aconseguir la reducció 

de la sinistralitat a les carreteres i carrers de Catalunya. 

 

64- Assolir el desplegament de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra 

garantint la qualitat del funcionament organitzatiu i de servei a la ciutadania. 

 

65- Adoptar les mesures necessàries per millorar les tecnologies i infrastructures en 

matèria de seguretat i emergències. 

 

66- Completar la important millora efectuada en les infrastructures, els vehicles i 

mitjans aeris dels Bombers de la Generalitat de Catalunya. 

 

67- Assolir acords amb els ajuntaments per tal d’establir una fluïda col·laboració amb 

la finalitat de garantir la seguretat i llibertat del públic, així com assegurar el respecte 

a terceres persones i de localitzar les situacions més conflictives que es produeixen 

en els moments d’oci i lleure. 
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Mobilitat i transports 

 

Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 

 

68- Tramitar durant el primer trimestre del 2006 les Directrius Nacionals de Mobilitat 

que han de constituir el marc orientador per a l’aplicació dels objectius de la Llei 

9/2003, de 13 de juny, de mobilitat. 

 

69- Acordar amb el Ministeri de Foment un programa d’inversions 2006-2012 en la 

xarxa de carreteres de Catalunya. 

 

70- Desenvolupar, en el marc del Pla d’infrastructures del Transport, el Pla Director 

Urbanístic de l’Eix Transversal Ferroviari (ETF), tot continuant la política d’impuls de 

les infrastructures ferroviàries, així com tramitant el Pla Director Urbanístic del Tren 

Orbital de manera que l’any 2007 es disposi de les reserves urbanístiques del traçat 

dels nous trens. 

 

71- Negociar amb el Govern de l’Estat l’elaboració dels nous Plans Directors dels 

aeroports de Barcelona ,Girona i Reus, completant el sistema aeroportuari català. 

 

72- Negociar la compra dels terrenys dels aeroports de la Seu d’Urgell i d’Alguaire. 

 

73- El Parlament constata la necessitat d’accelerar les obres d’ampliació dels els 

ports de Barcelona i Tarragona per tal que l’any 2008 es disposi de noves superfícies 

en terra i en l’aigua, i a continuar negociant amb el Govern de l’Estat la tramitació dels 

estudis i projectes per la realització dels accessos viaris i ferroviaris a aquests dos 

ports. 
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74- El Parlament constata la necessitat de promoure l’ús de mitjans de transport 

públic de viatgers, per la seva contribució al desenvolupament sostenible. Per aquest 

motiu insta al Govern : 

a) posar en funcionament , l’u de gener de 2006, l’ampliació dels serveis de transport 

de viatgers acordats en el sí de les Autoritats del Transport del Camp de Tarragona, 

de Lleida i de Girona. 

b) ampliar les partides pressupostàries destinades a la millora dels serveis de 

transport de les àrees urbanes . 

c) continuar la política de suport a l’accés amb transport públic als polígons 

industrials. 

 

 - A negociar amb l’Administrador d’infrastructures Ferroviàries (ADIF) i RENFE 

l’establiment de serveis de transport ferroviari o per carretera alternatius a tots els 

serveis de rodalies que puguin ser alterats per les obres de l’AVE, donada la 

congestió en hores punta dels serveis de rodalies RENFE. 

 

76- A vetllar perquè el Pla de Rodalies que està elaborant el Ministeri de Foment sigui 

un Pla que plantegi les millores en la xarxa ferroviària  necessàries per al servei i que 

concreti l’arribada dels nous trens CIVIAS que solucioni els problemes de congestió. 

 

 

Urbanisme i paisatge 

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

 

77- Aprovar abans d’acabar l’any 2006 el Reglament de la Llei 8/2005 de protecció, 

gestió i ordenació del paisatge. 

 



  19 

78- Impulsar el Programa de Planejament Territorial per tal d’assolir els objectius 

marcats per a la present legislatura en la Resolució 102/VII del Parlament de 

Catalunya, sobre l’orientació política general del Consell Executiu, aprovada el 30 de 

setembre de 2004. 

 

79- Aprovar definitivament abans d’acabar l’any 2006, el Pla director urbanístic dels 

àmbits del Sistema costaner integrats pel sòl urbanitzable delimitat, sense 

planejament parcial aprovat. 

 

80- Aprovar definitivament abans d’acabar l’any 2006, els Plans directors urbanístics 

de la Vall d’en Bas i del Gès, de la Conca d’Òdena, del Pla de Bages, del Pallars 

Sobirà, de la Val d’Aran, de la Cerdanya, d’Estacions de Muntanya. 

 

81- Aprovar inicialment abans d’acabar l’any 2006, els Plans directors urbanístics de 

la Plana de Vic, del Sistema urbà de Figueres, del Sistema urbà de Girona, de les 

Colònies industrials del Llobregat, i de la Serra de Rodes. 

 

82- Realitzar una nova convocatòria d’ajuts per als municipis sense planejament 

urbanístic per tal d’aconseguir que no hi hagi a Catalunya cap municipi en aquesta 

situació. 

 

83- Impulsar la creació d’una xarxa d’intercanvi d’experiències entre els municipis 

acollits al Programa de barris, viles i àrees urbanes que requereixen d’atenció 

especial per tal de fomentar les bones pràctiques en aquest camp i maximitzar el 

rendiment del programa. 

 

84- Impulsar la realització dels Catàlegs del Paisatge previstos en la Llei 8/2004 i 

disposar dels tres primers catàlegs (corresponents al Camp de Tarragona, 

Comarques de Ponent i Terres de l’Ebre) abans d’acabar l’any 2006. 
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Energia, economia productiva i ocupació 

 

Energia  

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

 

85- Promoure un model energètic que garanteixi un creixement econòmic sostenible, 

mitjançant el desenvolupament del Pla de l’Energia 2006-2015. 

 

86- Vetllar pel compliment de les mesures previstes en el Pla de l’Energia 2006-1015 

aprovat pel Govern l’11 d’octubre de 2005 mitjançant la creació de l’Agència Catalana 

de l’Energia. 

 

87- Continuar amb la política de reequilibri territorial pel que fa a l’electrificació rural, i 

l’extensió de la xarxa de gas arreu del país, especialment en zones de 

desenvolupament industrial. 

 

88- Assegurar que es mantingui l’evolució positiva dels paràmetres de qualitat dels 

subministraments energètics, instant a les empreses distribuïdores que actuen a 

Catalunya perquè executin les actuacions necessàries. 

 

89- Vetllar perquè Catalunya disposi de les infrastructures energètiques necessàries 

per a garantir un creixement econòmic sostenible. Pel que fa a les infrastructures de 

transport d’energia elèctrica, el pla constata la necessitat de dur a terme reforçaments 

de la xarxa elèctrica catalana. 
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Economia productiva 

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

 

90- Gestionar la transformació del model productiu de Catalunya: 

a) Impulsant la incorporació del coneixement com a part fonamental del procés 

productiu, mitjançant el foment de les activitats de recerca, desenvolupament, i 

innovació tecnològica a les empreses. 

b) Garantint el seguiment dels diferents sectors industrials, així com el proveïment 

d’informació específica orientada a la presa de decisions, mitjançant l’Observatori de 

Prospectiva Industrial. 

c) Continuant donant suport al teixit industrial català en el marc de les actuacions 

previstes a l’Acord Estratègic per la Competitivitat, la Internacionalització i la qualitat 

de la Ocupació. 

 

91- el Parlament de Catalunya  insta al Govern a impulsar la generació de noves 

activitats: 

a) Reforçant la política d’atracció de noves inversions productives, mitjançant 

l’Agència Catalana d’Inversions. 

b) Impulsant la generació de noves inversions i activitats endògenes, mitjançant, 

entre d’altres, la promoció específica de les noves activitats d’economia cooperativa, 

d’ocupació autònoma, i l’activitat emprenedora. 
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Millora en la qualitat de l’ocupació 

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

 

92- Continuar impulsant la millora de l’estabilitat, la qualitat i la seguretat de 

l’ocupació, així com del nivell de qualificació dels treballadors, mitjançant l’elaboració i 

implementació del Pla d’Ocupació de Catalunya, i del Pla de Govern de Prevenció de 

Riscos Laborals. 

 

93- Continuar impulsant el nou model de relacions laborals a Catalunya iniciat amb la 

reforma del Consell de Treball Econòmic i Social, mitjançant el desplegament del 

Consell de Relacions Laborals de Catalunya . 

 

94- Continuar impulsant la igualtat d’oportunitats efectiva per als col·lectius amb 

dificultats d’accés al mercat de treball, mitjançant la potenciació de mesures d’atenció 

específica a aquests col·lectius. 

 

95- Millorar l’ocupabilitat de les persones en recerca d’ocupació: 

 

a) Iniciant el desplegament d’un nou model d’atenció al ciutadà per part del Servei 

d’Ocupació de Catalunya, que incorpora una major personalització. El servei a la 

persona aturada, com atenció personalitzada, servei personal, s’implementarà en una 

primera fase pilot a deu oficines, i després es realitzarà l’extensió a totes les oficines, 

en una segona fase. 
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b) Implantant una oferta integral de formació professional mitjançant la posada en 

funcionament de centres de formació que gestionin de manera integrada els tres 

subsistemes (la formació reglada, l’ocupacional i la contínua), possibilitant una millor 

adequació de l’oferta formativa a les necessitats d’ocupació del territori i/o dels 

diferents sectors productius.  

 

Impuls de l’economia social i l’activitat emprenedora 

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

 

96- Impulsar la creació de projectes empresarials en forma de cooperatives a partir de 

les iniciatives del territori, mitjançant el projecte Ara-Coop, que consisteix en la 

identificació de projectes empresarials amb viabilitat potencial en forma de 

cooperativa, i el suport corresponent a aquests projectes. 

 

97- Fomentar l’activitat emprenedora de les dones, mitjançant un programa 

experimental (Emprèn en femení) de recolzament específic a emprenedores que 

volen constituir amb autonomia la seva pròpia empresa. 

 

98- Impuls de l’Estatut del Treballador Autònom a partir de la proposta del Govern de 

l’Estat, i suport, en l’àmbit d’actuació de la Generalitat de Catalunya, a les mesures 

que se’n desprenguin. 
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Justícia, Dret civil català i serveis penitenciaris 

 

El Parlament insta al Govern a: 

 

99.- Executar les actuacions de substitució i millora dels edificis judicials de 

Catalunya, d'acord amb els terminis previstos. 

 

100- Completar el desplegament del Projecte IUSCAT de modernització en matèria 

de tecnologies de la informació i comunicacions de l’administració de Justícia. 

 

101- Reforçar les actuacions formatives i de suport en l’aprenentatge del català entre 

personal al servei de l’administració de justícia, per tal d’incrementar l’ús de la llengua 

en aquest servei. 

 

102-Presentar al Parlament les iniciatives legislatives que completin l’elaboració del 

Codi Civil de Catalunya en el curs de la legislatura. 

 

103- Executar el Pla d’Equipaments penitenciaris, pel que fa a la construcció dels 

nous centres, d’acord amb el calendari previst. 

 

104- Adoptar les mesures necessàries per a establir sistemes de selecció, formació i 

carrera del personal penitenciari adaptats a les exigències de les funcions de 

reeducació i reinserció social de l’administració penitenciària.  

 

105- Aprovar el Reglament penitenciari. 
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Cultura 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

106- Presentar la llei de creació del Consell de la Cultura i de les Arts, com un ens de 

dret públic amb personalitat jurídica pròpia, amb l’objectiu de vetllar per al 

desenvolupament de l’activitat cultural a Catalunya, col·laborar en l’ordenament de la 

política cultural i organitzar la política de suport al foment de la creació. 

 

107- Implementar i desplegar al territori les actuacions incloses en el pla 

d’equipaments culturals, destinat a ajuts de remodelació de teatres, auditoris, espais 

d’art, arxius i centres culturals polivalents. 

 

108- Coordinar l’execució dels nous equipaments bibliotecaris previstos en el PUOSC 

2004-2005 tenint present la situació actual i les necessitats existents en cada territori. 

Així mateix, vetllar pel desplegament dels acords de Govern de 20 de juliol de 2004 

pel que fa a la configuració d’un catàleg i un carnet únic per a totes les biblioteques 

públiques del país. 

 

109- Mantenir el compromís de doblar el pressupost de cultura en l’actual legislatura. 

 

110- Potenciar l’Institut Ramon Llull per tal que disposi de les eines necessàries per 

fer que a la Fira de Frankfurt del 2007 la literatura catalana s’hi desplegui amb tot el 

seu potencial. 
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Agricultura, ramaderia i pesca 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

 

111- Implantar i dotar econòmicament el contracte global d’explotació a totes les 

comarques catalanes l’any 2007. 

 

112- Garantir la gestió eficient dels nostres recursos hídrics i posar en funcionament 

tots els nous regadius previstos, en especial el Canal Segarra Garrigues i el Xerta 

Sénia. 

 

a) Presentar en un termini de tres mesos una proposta consensuada amb el 

Departament de Medi Ambient que permeti conciliar les mesures comunitàries de 

protecció del territori amb els projectes de transformació agroramaders dels titulars de 

les explotacions. 

 

b) Assegurar que les dotacions pressupostàries futures prevegin el suport necessari 

als agricultors mitjançant els avals corresponents. 

 

115- Millorar la competitivitat de la fruita dolça i la vinya i el vi mitjançant l’establiment 

de plans sectorials  que fomentin la producció de qualitat, , facilitin els acords 

interprofessionals orientats als equilibris de mercat, participació en l’agroindústria i per 

la recerca de noves oportunitats, tot dotant-los dels mitjans necessaris. 

 

116- Garantir els mitjans necessaris per obtenir la major eficàcia en la gestió del PDR 

2007-2013, que permeti assegurar la continuïtat de l’activitat agrària com a factor de 

millora de l’ equilibri territorial,  impulsant la creació d’una unitat administrativa que 

gestioni específica i conjuntament les polítiques de Govern orientades al 

desenvolupament rural. 
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117- Enfortir el diàleg món urbà-món rural mitjançant l’adopció de les resolucions que 

es derivin del primer congrés del món rural que finalitza el maig del 2006 garantir la 

continuïtat del projecte amb la creació de d’institut del món rural. 

 

118- Garantir els mitjans per adoptar les mesures necessàries per tal de facilitar una 

assegurança digna i viable per a totes les explotacions catalanes 

 

 

Economia i gestió pressupostària 

 

El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

 

119- Donar suport, continuar impulsant i fer el seguiment de les mesures que preveu 

l’Acord estratègic per la internacionalització, qualitat de l’ocupació i la competitivitat de 

l’economia catalana. 

 

120- Pel que fa a gestió pressupostària: 

 

a) Continuar millorant en la gestió de pressupost i en el control de la despesa.  

b) Millorar l’Administració, elaborant la Llei reguladora del sector públic. 

c) Impulsar la transparència en matèria pressupostària i modernitzar-ne la gestió a 

través de l’elaboració del pressupost per programes. 

 

121- Continuar promovent línies de finançament per a l’economia productiva, per les 

PIMES i pels autònoms en col·laboració amb les entitats financeres i les caixes 

d’estalvi. 
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122. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a crear un ens 

gestor d’infraestructures de telecomunicacions públiques de Catalunya conjuntament 

amb el món local.  

 

 


