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    10  PROJECTES ESTRATÈGICS d’acció de govern i per a la transició nacional 

 

1. PROJECTES URGENTS PER A LA CREACIÓ D’OCUPACIÓ 

En els darrers mesos el Govern ha aprovat 3 avantprojectes de llei, ara en tramitació 
parlamentària, que representen una empenta clau en la creació d’ocupació, ja que incideixen 
directament en la formació al llarg de la vida, en la orientació i intermediació laboral i en la 
reducció d’obstacles per impulsar un negoci. 

La seva aprovació al Parlament ha de ser, per tant, prioritària: 

 Projecte de llei de formació i qualificació professional de Catalunya. 

 Projecte de llei d’ordenació del sistema d’ocupació i del servei d’ocupació de Catalunya, 
per modernitzar i adaptar-lo a les circumstàncies actuals. 

 Projecte de llei de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la 
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica, que 
permetrà iniciar negocis en 48 hores. 

A banda d’aquests iniciatives legislatives, i en el marc de l’acció de govern destaquen quatre 
mesures més, com: 

 Consolidació de la Garantia Juvenil. Durant el primer semestre de 2015 es preveu 
publicar la major part de les convocatòries incloses dins la iniciativa europea de la 
Ocupació juvenil de forma que es preveu que, al llarg de 2015, es destinin 80 milions 
d’euros a diferents convocatòries, estructurades en els àmbits de millora de 
l’ocupabilitat, millora de la intermediació i millora de l’emprenedoria. Amb aquestes 
convocatòries està previst beneficiar a més de 38.000 joves. 

 Aplicació de l’acord marc de col·laboració amb les quatre diputacions en matèria 
d’ocupació. Fruit d’aquesta col·laboració, les parts signants treballaran juntes per 
fomentar la creació d’ocupació en tot el territori, apostant pel desenvolupament de plans 
d’ocupació, dotats amb prop de 140 milions d’euros i amb la previsió que permetin que al 
voltant de 18.500 persones es formin i accedeixin a un contracte de treball.  

 Execució dels Programes d’ocupació que tenen per beneficiaris els perceptors de la 
Renda mínima d’inserció, així com les mesures de foment a la inserció addicionals a 
través de les empreses d’inserció. 

 Posada en funcionament del Centre de Formació Professional d’Automoció a Martorell 
com a instrument estratègic per a un model català de formació professional. D’acord 
amb aquest model s’hi impartirà formació tant a treballadors en situació d'atur com en 
actiu, s’hi farà formació a mida segons la demanda de les empreses del sector i s’hi 
oferiran altres serveis. 
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2. POLÍTIQUES INNOVADORES AL SERVEI DEL TEIXIT INDUSTRIAL I EMPRESARIAL CATALÀ  

En els propers mesos s’implementaran instruments clau de l’estratègia RIS3CAT per impulsar 
la creació d’ocupació i el creixement en les polítiques del coneixement: 

 Aprovació i posada en marxa dels 7 programes d’impuls de l’estratègia industrial. Durant 
el segon semestre del 2014 i principis del 2015 s’ha treballat, conjuntament amb el món 
empresarial, en les actuacions concretes que s’hauran de dur a terme per a consolidar i 
potenciar la indústria catalana. Aquests programes d’impuls seran presentats i posats en 
marxa el primer trimestre del 2015. 

 Constitució de les comunitats RIS3CAT. Un dels principals instruments destinats a 
impulsar l’especialització intel·ligent de l’economia catalana (RIS3CAT) seran les 
Comunitats RIS3CAT, agrupacions voluntàries d’empreses i agents del sistema d’R+D i 
Innovació que lideraran i executaran projectes d’R+D i Innovació de transformació 
econòmica en els àmbits sectorials líders. 

Aquest primer trimestre es resoldrà una convocatòria per ajudar a preparar els plans 
d’actuació als potencials dinamitzadors. I durant el primer semestre es durà a terme la 
convocatòria per constituir aquestes comunitats que hauran d’impulsar la innovació 
empresarial a Catalunya fins al 2020.  

 Consolidació del Pla de doctorats industrials per facilitar l’entrada de talent acadèmic i 
investigador dins les empreses per afavorir la seva competitivitat. Està previst que la 
nova convocatòria al llarg del mes de març, amb l’objectiu d’impulsar 75 nous projectes de 
doctorat industrial i contribuir a la competitivitat i internacionalització del teixit industrial 
català, captar i retenir talent.  

Des dels inicis del Pla a finals de 2012, a Catalunya s’estan desenvolupant més de 150 
projectes, amb 150 investigadors en formació, més de 120 empreses participants, i 
projectes amb una inversió público-privada de més de 21,8 milions d’euros. 

 Primeres convocatòries del Programa Indústria del Coneixement per estimular que el 
coneixement universitari vessi cap a la innovació i cap al mercat. El Programa es basa en 
dos pilars de país: l’alta productivitat científica i l’expertesa de l’Institut Català de Finances 
(ICF) en instruments de finançament i coinversió pública i privada.  Es preveu la 
mobilització de 30 milions d’euros en 5 anys per a noves empreses de base científica. 

 Agregació dels Centres Tecnològics Avançats i constitució del nou centre integrat 
EURECAT. El procés d’integració dels centres és una aposta de país a llarg termini, que 
respon a l’oportunitat d’augmentar la capacitat en recerca industrial i de serveis 
tecnològics, així com d’activar la demanda tecnològica de les empreses catalanes per 
incrementar la seva capacitat innovadora. També és una oportunitat per incrementar les 
capacitats dels centres tecnològics, millorar l’oferta i generar més activitat, així com donar 
una resposta integral a les demandes de les empreses i captar més recursos a nivell 
nacional i internacional. El Govern dotarà aquest procés d’integració amb 15 milions 
d’euros el 2015 i 20 milions d’euros el 2016. 

A més, la capacitat innovadora ha d’estar present en tots els àmbits de la vida quotidiana i, 
amb aquesta orientació, destaquen diversos projectes que s’estan endegant o s’han de posar 
en marxa properament: 

 Constitució de l’Agència Catalana del Medi Ambient, com a entitat integrada i de 
referència en aquest àmbit. Amb l’objectiu de millorar la capacitat de planificar, controlar 
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i gestionar les polítiques d’aigua, residus, canvi climàtic i qualitat de l’aire. Es constituirà 
una Agència del Medi Ambient a partir de la fusió de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
l’Agència de Residus, el Servei Meteorològic de Catalunya i l’Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya. El model de referència serà l’Agència de Protecció Ambiental del Estats 
Units, un ens independent del govern que té l’objectiu de protegir la salut pública i el medi 
ambient. 

 Nous avenços en la T-Mobilitat, la nova targeta de transport s’adaptarà a la mobilitat de 
cada persona usuària. Un cop definit el projecte definitiu, el mes de juny s’iniciarà un 
prova pilot que culminarà abans d’acabar l’any. Està previst que l’inici de la implementació 
definitiva de la T-Mobilitat s’iniciï el 2016, coincidint amb el World Mobile Congress i la 
posada en servei del tram Zona Universitària-Aeroport de la L9 del metro. 

 El nou aprofitament de la biomassa forestal amb una estratègia basada en models 
d’àmbit comarcal, que es concreta en el Pla de foment de biomassa forestal per a usos 
tèrmics en ajuntaments, o l’establiment de calderes en edificis de la Generalitat de 
Catalunya. A més, s’està treballant en la creació d’un clúster de biomassa a Catalunya. Tot 
plegat per passar d’un consum de biomassa de 240.000 t/any a  600.000 t/any el 2020. 

 

3. PLA PER A LA LLUITA CONTRA LA POBRESA I PER A LA INCLUSIÓ SOCIAL 

La lluita contra la pobresa i la desigualtat és una prioritat que cal seguir desenvolupant i 
treballant de forma paral·lela al procés polític. S’implementarà un pla d’acció que vol donar 
resposta a les dificultats que viuen les persones amb menys recursos i capacitats. 

 Es consolidaran les mesures que s’han pres en els darrers anys en la cobertura de 
necessitats bàsiques, l’ocupació, l’habitatge i l’àmbit relacional-comunitari, i amb especial 
atenció en la millora de la qualitat de vida d’infants i joves de famílies vulnerables. 

 En el nou Pla per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social, a més, es posaran 
de relleu els temes següents: 

o Garantir que les famílies que tenen dret a rebre la Renda mínima d’inserció ho 
segueixin fent de forma eficaç i eficient. 

o Mesures destinades a infants i joves de famílies vulnerables durant l’estiu per 
combatre la pobresa infantil (cobertura de necessitats bàsiques i activitats de 
lleure, principalment). 

o Donar a conèixer el nou servei de distribució d’aliments a través de la Taula 
solidària d’aliments. 

o Convocatòria extraordinària de subvencions a entitats per atendre famílies amb 
fills amb situació de vulnerabilitat. 

 Augment del pressupost a la Renda Mínima d’Inserció en més de 12 milions d’euros, 
arribant fins els 185 milions d’euros, la xifra més alta de la història, el que suposarà 
augmentar el nombre de titulars en unes 1.500 persones fins el juliol, el que situaria el 
total en 28.500 titulars.  

 Garantir l'accés de tota la població a un mínim vital de subministraments energètics 
bàsics d’electricitat, aigua i gas a partir del restabliment de la legalitat catalana en 
matèria de pobresa energètica malmesa per l’actuació del Govern Central.  
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Es constituirà el Fons d’Atenció dels Subministraments Bàsics (pobresa energètica), a fi 
d’obtenir els recursos econòmics per a cobrir aquestes necessitats i gestionar la seva 
destinació per tal d’atendre els impagaments generats per les famílies amb una situació 
reconeguda de pobresa energètica. 

 Es redactarà el Pla 2015-2020 de millora de les condicions energètiques de les llars de 
famílies vulnerables. 

 

4. PLA DE SUPORT A LES FAMÍLIES I MESURES PER REFORÇAR L’ESTAT DEL BENESTAR: SALUT, 
BENESTAR SOCIAL I HABITATGE 

A banda de les mesures desenvolupades fins al moment, se n’impulsaran algunes de noves 
amb una incidència directa en el benestar dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i les seves 
famílies. 

Pel que fa a les mesures de suport a les famílies, el govern presentarà el projecte de llei de 
suport a les famílies per tal de potenciar i enfortir les polítiques familiars d’una manera 
transversal d’acord amb les directrius establertes en el Pla integral de suport a la família 
2012-2016: protecció a les famílies amb infants i adolescents, en l’àmbit de l’educació, tant a 
l’escola com a les universitats, en l’àmbit de la salut, en aspectes com facilitar l’accés a 
l’habitatge, cultura i dret al treball, entre altres. 

En aquest mateix sentit es consolidarà el programa per a la intervenció amb  filles i fills de 
dones en situació de violència masclista i s’ampliaran les places destinades al programa de 
vacances en família. 

En matèria de benestar social i família, destaquen: 

 Aprovació del Pla estratègic d’Atenció Integral a la Infància i l’Adolescència 2015-2018 i 
del seu Pla d’actuació anual per al 2015, en el marc del desplegament del Pacte per a la 
Infància a Catalunya. 

 Constitució del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT) per assessorar el 
Govern en matèria de planificació, programació i ordenació de les polítiques relaciones 
amb les persones amb discapacitat. 

En matèria de salut, destaquen: 

 Ampliació del reconeixement formal de cobertura universal a tots els col·lectius exclosos 
pel RDL 16/2012 de l’Estat, i reforç de l’acció de protecció de la salut als col·lectius més 
vulnerables. El CatSalut i la Creu Roja signaran un conveni de col·laboració amb el 
compromís de facilitar l’accessibilitat als serveis assistencials sanitaris a les persones en 
situació de vulnerabilitat social i sanitària 

 En el 2014 s’ha aconseguit un punt d’inflexió en la millora de les llistes d’espera 
quirúrgiques (s’han reduït un 12% respecte el 2013) i recuperen els valors del 2010 . Pel 
2015 es planifiquen actuacions per continuar disminuint el nombre de pacients en llista 
d’espera de manera que les persones que esperen més d’un any tendeixin a zero. 

 S’incrementarà l’activitat quirúrgica dels centres sanitaris, potenciant la Cirurgia Major 
Ambulatòria, amb l’objectiu de reduir els temps d’espera. 



 

 

 

 

 

Projectes estratègics d’acció de govern i per a la transició nacional 7 

 Es millorarà la transparència en la informació pública actualitzada sobre els 
procediments de la llista d’espera, per tal que els ciutadans estiguin ben informats per 
prendre les decisions oportunes. 

 S’abordarà el tractament de la Hepatitis C. 

En matèria d’habitatge, i amb l’objectiu de facilitar l’accés a l’habitatge i el manteniment d’un 
parc d’habitatges de qualitat, destaquen: 

 Noves convocatòries d'ajuts al lloguer i d'altres prestacions socials per garantir la 
permanència a 40.000 famílies al seu habitatge habitual. Aquestes convocatòries 
beneficiaran a 150.000 ciutadans en especial situació de vulnerabilitat. Això suposarà 
augmentar, per segona vegada consecutiva, més d'un 20% les actuacions dutes a terme 
respecte de l'any anterior. 

 S’aprovaran mesures extraordinàries i urgents per protegir a deutors hipotecaris i per a 
facilitar la permanència en els seus habitatges dels seus titulars en lloguer social. En 
aquesta mateixa línia es regularan diferents disposicions per a la mobilització 
d'habitatges buits provinents d'execucions i dacions hipotecàries.  

 S’estimularà, amb una dotació per ajuts de 20 milions d'euros, la rehabilitació 
d'habitatges en els àmbits de l'accessibilitat, la conservació i l'eficiència energètica.  

 S’aprovarà, d'acord amb les entitats socials, municipalistes i organitzacions sindicals, el 
fons d'habitatges per a polítiques socials, on han de confluir la totalitat dels habitatges 
en lloguer social, en lloguer assequible i els habitatges d'inclusió. 

S’Iniciarà també el desplegament del Pla Integral de Seguretat de la Gent Gran que, entre les 
primeres accions que desenvoluparà, destaquen: 

 L’explotació de les dades i presentació dels resultats de l’Enquesta de Seguretat Pública 
de Catalunya, edició especial per a les persones grans (presentada a inicis de febrer). 

 Es crearà del Grup de Treball amb les policies locals. 

 S’impulsarà una nova línia d'ajuts per a la gent gran per a la realització d'obres de 
condicionament i millora de l'habitabilitat i usabilitat dels seus habitatges. 

 En l’àmbit de l’administració de justícia, s’establiran d’acords i mecanismes de 
col·laboració amb la Fiscalia del TSJC i el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de 
Catalunya, per continuar sostenint la defensa davant els desnonaments i per posar en 
funcionament de l’especialització de la gent gran. 

I, finalment, cal fer esment especial al reforç de la justícia gratuïta amb l’objectiu  
d’increment de recursos. 

 

5. L’APOSTA PER L’ENSENYAMENT I LA CULTURA, PILARS D’UN PAÍS COHESIONAT 

En matèria d’ensenyament, caldrà seguir defensant el model d’escola catalana, amb les 
mesures següents: 

 En el curs 2015-2016, es seguirà defensant el model d’escola catalana previst en la Llei 
d’Educació de Catalunya, així com els interessos de l'alumnat i de la comunitat educativa. 
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 S’aprovarà el Decret d’ordenació dels ensenyaments de l’educació primària, secundària 
i Batxillerat, que estableix l’ordenació i els ensenyaments d’educació primària, 
secundària i Batxillerat i els seus currículums bàsics, i competencials. 

Per millorar l’ensenyament cal seguir apostant per la millora de la formació dels mestres: 

 Dins del Programa MIF (Millora i Innovació en la Formació de mestres), que té com a 
finalitat contribuir a la qualitat del sistema educatiu català a través de tres eixos ( atreure 
els millors estudiants als graus de mestre, millorar el model formatiu i adequar les 
condicions d’accés a la funció docent d’acord als objectius de país en l’àmbit 
d’ensenyament), la Generalitat impulsarà que professors universitaris de magisteri 
visitin i estudiïn els millors sistemes de formació de mestres del món i  conèixer de 
primera mà les millors experiències dels millors sistemes educatius del món. 

Entre els temes que s’estudiaran hi ha els mecanismes d’accés a la formació de mestres 
(a la City University de Nova York, EUA), el sistema de pràctiques a les escoles (a les 
universitats de Winchester i Bath Spa, Regne Unit), els models d’interacció a l’aula (a la 
Universitat de Ginebra, Suïssa), l’expressió i la creativitat (a la Universitat de Kingston, 
també al Regne Unit) i l’avaluació de les competències dels estudiants en totes les àrees 
de coneixement, com també l’ensenyament de la llengua en un context bilingüe (a la 
Universitat del Quebec)  

Aquestes estades, que s’iniciaran a partir d’aquest gener del 2015 permetran després 
traslladar al nostre sistema les millors pràctiques perquè el procés de formació de 
mestres a Catalunya estigui situat entre els de referència al món, com un objectiu clau de 
país. 

Avui més que mai llegir també significa créixer i sempre hi ha un llibre per a cada moment. I 
aquest és el moment dels joves. Als joves destinem moltes de les accions encaminades a 
enfortir la lectura com a eix de país: 

 Programa Lletres a les aules, que porta els nostres escriptors a les aules. Per al 2015 està 
previst que més d’un centenar d’autors es reparteixin per quasi 300 poblacions per parlar 
de literatura. 

 Programa Lletres en viu, que aplega els clubs de lectura de les biblioteques. Al 2015 està 
previst estabilitzar el programa i que una seixantena d’escriptors duguin a terme més de 
150 intervencions en 130 municipis. 

 Primera trobada de joves lectors, booktubers i bloguers literaris. Com els joves lectors 
comparteixen la seva lectura a la xarxa i com engresquen altres a llegir alhora que ajuden 
a no desenganxar-se de la lectura durant l’adolescència. 

Entrada en funcionament de 12 noves biblioteques i integració al sistema de lectura pública 
de 12 biblioteques de municipis de menys de 5.000 habitants. 

Incrementar les dades de consum cultural a Catalunya suposa millorar notablement la 
cohesió social i incrementar l'ocupació en llocs de treball d'alta qualificació i per això: 

 Es desenvoluparà el Carnet Cultural de Catalunya a partir del carnet de biblioteques 
(que ja compta amb 3,5 milions d’usuaris a Catalunya) per crear un sistema únic que 
permeti els usuaris millorar l'accés a la cultura i augmentar-ne el consum, dissenyant 
estratègies integrals d’una oferta i demanda personalitzada i geolocalitzada. 
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 La innovació arribarà també al model de finançament del sector cultural i es posarà 
aquest any 50 milions d’euros a disposició del sector empresarial creatiu i cultural català 
en forma de nous mecanismes de finançament (nova forma a les Aportacions 
Reintegrables, nova línia de suport a l’emprenedoria, nou fons de l’audiovisual i la 
cinematografia, i préstecs amb l’ICF), a banda dels tradicionals ajuts de convocatòries de 
concurrència pública. 

 Obertura del Centre de Difusió del Patrimoni al Palau Moja de Barcelona. 

 Posada en funcionament del Portal que permeti divulgar i difondre el patrimoni 
fotogràfic, històric i contemporani, de Catalunya. 

 

6. DESPLEGAMENT DE LA LLEI DE TRANSPARÈNCIA, ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA I BON 
GOVERN 

L’eradicació de les males pràctiques en la gestió pública és una de les principals 
preocupacions de la ciutadania i ha estat un dels eixos principals de l’acció de Govern que, 
entre d’altres, ha promogut el Portal de la Transparència, ha creat el Programa de Polítiques 
de Transparència, i ha reforçat l’Oficina d’Avaluació i Supervisió de la Contractació Pública, 
creada el 2011. 

Recentment, ens hem dotat d’una eina clau, la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern per fer efectiva la voluntat de 
garantir una gestió pública el més exemplar possible. Aquesta llei estableix un termini per a la 
seva operativitat de sis mesos, que cal complir sense dilació i exigirà canvis estructurals en el 
funcionament ordinari de les administracions públiques. 

Per reforça i accelerar aquest procés de canvi, es crearà el Comissionat per a la 
transparència, que dependrà del Departament de Governació i Relacions Institucionals. 
Entre les funcions del nou comissionat destaquen: 

 Implementació de les estratègies per garantir el compliment de la normativa de 
transparència i accés a la informació pública per part dels departaments de 
l’Administració de la Generalitat i organismes que en depenen. 

 Impuls de les mesures d’organització interna i coordinació de l’aplicació de les directrius 
i els criteris corporatius necessaris per garantir el compliment de la normativa de 
transparència i accés a la informació pública per part dels diferents departaments de 
l’Administració de la Generalitat i organismes que en depenen. 

 Desenvolupament d’actuacions que facilitin l’accés a la informació, la transparència  de 
l’acció pública i l’explicació dels resultats obtinguts i fer-ne el seguiment. 

En els propers mesos, el Comissionat haurà de vetllar pel desplegament i aplicació de la Llei 
mitjançant, entre d’altres: 

 L’aprovació del Decret de desplegament de la Llei. 

 La posada en marxa de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, 
els membres de la qual seran designats pel Parlament. 

 L’elaboració del Pla estratègic d’aplicació de la llei, per part de la Generalitat. 

 L’aprovació del Decret regulador del registre de grups d’interès. 
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 Seguiment de les recomanacions de la Comissió Interdepartamental de la Transparència 
de la Generalitat de Catalunya, recentment constituïda. 

 Aprovació d’un Programa específic de formació per als alts càrrecs, els treballadors 
públics i totes les persones implicades en l’aplicació de la llei. 

 Generalització de les cartes de serveis de tots els serveis públics bàsics. 

 

7. IMPULS DE LA LLEI PER A LA NO-DISCRIMINACIÓ. 

El departament de Governació i Relacions Institucionals coordinarà l’elaboració del projecte 
de llei per a la no-discriminació amb l’objectiu de fer efectiu el dret a la igualtat de tracte i a la 
no-discriminació  per raó de religió, conviccions, discapacitat, edat, origen racial o ètnic, 
identitat o orientació sexual, o per qualsevol altra condició social o personal.  

 

 

 

 

8. PLA EXECUTIU PER A LA PREPARACIÓ DE LES ESTRUCTURES D’ESTAT 

Després de la feina realitzada pels diferents departaments, es fa necessari dissenyar, 
planificar i coordinar totes aquelles mesures que garanteixin la solidesa i el rigor en el 
desenvolupament de totes les estructures d’estat que necessita el país durant la transició 
nacional i que es vol deixar preparat aquesta legislatura. 

 

Per aquest motiu, es crearà el Comissionat per a la transició nacional, que dependrà del 
Departament de la Presidència. 

Entre les tasques que haurà de desenvolupar: 

 Elaboració d’un Pla executiu que permeti fer balanç de les estructures d’estat disponibles 
en el marc legal vigent, així com d’aquelles que són necessàries en el context de disposar 
d’un estat propi.  

 Identificació de les actuacions preparatòries i mesures a implementar per a la 
constitució de les estructures d’estat, així com la programació dels estadis de la seva 
implantació. 

 Planificació, impuls i coordinació de les actuacions a dur a terme per part dels 
departaments, òrgans i entitats de la Generalitat durant els processos preparatori i 
d’implementació de les estructures d’estat. 

 Coordinació amb el Consell Assessor per a la Transició Nacional, en l’elaboració del Pla, i 
aprofitament de les sinèrgies amb l’Institut d’Estudis Autonòmics. 

 Difusió del Llibre Blanc de la Transició Nacional de Catalunya, que recull els 18 informes fets 
pel Consell Assessor per a la Transició Nacional.  

 

A banda d’aquestes tasques, es fa necessari posar l’accent en dos projectes específics: 
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IMPULS AL DESPLEGAMENT DE LA HISENDA PRÒPIA. 

Un cop s’ha posat en marxa la xarxa Tributs de Catalunya, el Pla de reforç dels efectius 
personals de l’Agència Tributària, la millora dels sistemes informàtics tributaris i l’establiment 
de les bases del model de gestió del sistema tributari català, cal accelerar el procés de 
construcció de la Hisenda pròpia reforçant tots els elements que permetin l’assumpció de la 
plena sobirania fiscal en el marc d’un nou model de gestió dels recursos tributaris. En aquest 
sentit s’impulsaran les accions següents: 

 Presentació del nou model d’Administració tributària per Catalunya, sobre les bases de 
la consolidació de la xarxa Tributs de Catalunya. 

 Creació del Consell Fiscal de Catalunya, l’organisme on es trobin i cooperin els diferents 
actors del sistema fiscal, i de l’Institut d’Estudis Tributaris per a la formació tècnica 
especialitzada del personal que forma part dels diferents òrgans de gestió tributària. 

 Creació de l’Oficina Catalana de Fiscalitat Internacional que recull dels diferents tractats 
i acords internacionals amb contingut fiscal als que haurà d'atendre l’Administració 
Tributària de Catalunya per integrar-se a la xarxa internacional d'organitzacions fiscals. 

 Treballs de preparació per a la creació d’una Unitat específica especialitzada en la 
investigació del frau fiscal de major transcendència i en col·laborar amb les autoritats 
judicial i el Ministeri fiscal en la persecució de la delinqüència econòmica. 

 Disseny d’una jurisdicció fiscal especialitzada en el coneixement dels conflictes 
d’aplicació de la normativa tributaria. 

 Treballs per conèixer en profunditat quina és la situació actual i les perspectives de futur 
de les Duanes de Catalunya i del Cadastre Immobiliari, en un escenari en el que la 
Generalitat de Catalunya esdevé l’autoritat del sistema fiscal. 

 Creació de l’embrió del Servei d’Informàtica tributària de Catalunya, cridat a ser el 
centre directiu de la gestió i explotació de la base de dades dels contribuents catalans, i 
iniciarem la construcció del cens fiscal de Catalunya. 

 

PLA I DISSENY DE L’ADMINISTRACIÓ I LA TRESORERIA DE LA SEGURETAT SOCIAL CATALANA  

Objectiu del Pla: garantir el cobrament de les principals prestacions públiques, prestació per 
desocupació i pensions, tant ara com en el futur. 

Amb aquests objectius, el pla hauria de contemplar els aspectes següents:  

 Definició del model de la Seguretat Social per apropar-se progressivament als objectius 
de cobertura universal de la població i a nivells més elevats i complets de protecció en els 
diversos riscos socials existents. 

 Elaboració d’un pla i dissenyar l’Administració de la Seguretat Social catalana per garantir 
la percepció futura en qualsevol cas, de les pensions i prestacions d’atur als catalans. 

 Les funcions del sistema serien: la recaptació dels recursos econòmics de la Seguretat 
Social, la prestació de les pensions i de les altres prestacions, el disseny actuarial i 
sostenible del sistema i la gestió financera i actuarial de les reserves, la gestió del fons de 
reserva i inversions i l’administració dels recursos humans i els sistemes tecnològics. 
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L’elaboració i seguiment del Pla serà liderat pel Departament d’Economia i Coneixement, 
com a departament competent de les finances públiques i l'eficiència de la despesa, en 
col·laboració amb els departaments d’Empresa i Ocupació, responsable de les polítiques 
d’ocupació, i de Benestar Social i Família, responsable de les polítiques de serveis socials. 

 

9. REFORÇ I CONSOLIDACIÓ DE L’ACCIÓ EXTERIOR 

Per a encarar les bases del posicionament de Catalunya en l’esfera internacional, més enllà de 
la qüestió del dret a decidir, es procedirà a: 

 El desplegament reglamentari de la Llei catalana de l’acció exterior i de relacions amb la 
Unió Europea. 

 Preparació del Pla estratègic de l’acció exterior 2015-2018. 

 Reforç de les estructures d’acció i servei exterior de Catalunya amb: 

o Noves delegacions a Àustria i Itàlia que s’hauran d’establir i començar a operar; 

o Nou impuls a la delegació davant de la UE mitjançant la creació de la figura del 
Representant Permanent; i 

o Aplicació del Programa de suport de l’acció exterior, capacitació i reforçament de 
les estructures de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE. 

 

10. PLA D’INFRAESTRUCTURES ESTRATÈGIQUES 

Les infraestructures són un element clau en la bona marxa del país i cal garantir tant la seva 
seguretat com l’assumpció de les plenes competències per a la seva gestió. Per aquest motiu:  

 S’elaborarà un Pla d’infraestructures estratègiques i s’establirà un sistema de protecció i 
resposta en aquelles instal·lacions, xarxes, sistemes i equips físics essencials i en  aquelles 
infraestructures que la seva pertorbació o destrucció podria tenir un greu impacte sobre 
els serveis essencials del país. 

 A més, s’analitzarà també quins són els procediments per assumir les competències en 
aquelles infraestructures clau en què la Generalitat encara no té plena competència. 

 El pla inclourà, com a mínim, l’anàlisi dels elements següents: 

o les infraestructures d’abastament i sanejament d’aigua.  

o les infraestructures energètiques de tota índole (elèctriques, renovables, petroli, 
gas, nuclear, carbó).  

o les infraestructures de transport, logística i mobilitat (ports, aeroports, xarxa 
viària i xarxa ferroviària). 

o les infraestructures de telecomunicacions i sistemes de la informació. 

 Establiment de les bases d’un Pacte nacional per a la transició energètica. Redacció del 
document de bases per a establir un Pacte nacional per a la sobirania energètica, d’acord 
amb els criteris aprovats en la Moció 63/X del Parlament de Catalunya, sobre la sobirania 
energètica, és a dir, amb la participació de tots els agents implicats i amb l’objectiu de 
definir les mesures que cal adoptar per a transformar el model energètic català actual en 
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un model orientat vers un horitzó basat al cent per cent en les energies renovables, en 
l’autoabastament energètic, en l’estalvi, l’eficiència i la contenció, i en un model de 
producció descentralitzat, democràtic i participatiu. 

 


