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Aquest document recull la proposta que ha de permetre al Govern i al Parlament aprofitar 
aquesta legislatura per materialitzar el mandat independentista del 52%, per fer front als reptes 
de país i donar resposta a la crisi social i econòmica, dirigint els esforços en garantir el rescat 
social de totes les persones en situació o risc de pobresa, en la reconstrucció i impuls eco-
nòmic del país i posant les bases per a recuperar el consens estratègic de l’independentisme.

Recull, així mateix, les propostes i actuacions i els compromisos que ERC i Junts adquireixen 
i que només afecten aquestes dues formacions. Allí on es fa referència a altres organitzacions 
o espais polítics, aquest document només expressa la voluntat que aquestes hi participin i en
aquest sentit les dues organitzacions ens comprometem a fer tot el que estigui al nostre abast
per buscar les condicions per concretar la nostra participació.

L’acord i els compromisos que es proposen a continuació es fan des de la voluntat de sumar 
la majoria del 52% i els 74 diputats i diputades independentistes. I com a prova d’aquesta vo-
luntat i com marc de referència d’aquest acord reproduïm l’entesa assolida per ERC, Junts i la 
CUP en el Compromís per un Acord Nacional per l’Autodeterminació:

1. Donar una resposta a la crisi social i econòmica que viu el país.
2. Construir un mur de defensa dels drets fonamentals i bàsics que tenen un ampli suport

per part de la societat catalana i que no hi caben en el marc de l’Estat.
3. Prendre la iniciativa i convocar una primera reunió de treball per construir un gran

Acord Nacional per l’Autodeterminació que vagi més enllà de partits polítics i que agru-
pi l’àmplia majoria social del país favorable a la solució democràtica que viu el país.
Amb el compromís inequívoc que des del diàleg i l’embat democràtic a l’Estat es pugui
assolir l’exercici de l’autodeterminació i l’amnistia durant la propera legislatura.

4. Assolir un espai pel debat de l’estratègia independentista més enllà del marc de la go-
vernabilitat.
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1. Introducció

Les eleccions del 14F van propiciar un resultat històric, atès que per primera vegada es va su-
perar el llindar del 50% de suports a formacions independentistes i es va assolir el màxim his-
tòric de 74 diputats i diputades independentistes al Parlament de Catalunya. Així mateix, les 
urnes també desplacen el centre de gravetat cap a formacions i posicions progressistes. 

Així doncs, és la nostra voluntat treballar per articular i cristal·litzar aquesta majoria indepen-
dentista i progressista a nivell institucional, a través d’un Govern independentista el més ampli 
possible i treballar per desplegar les polítiques coherents amb aquesta majoria. 

El context és complicat i complex. Vivim una situació de pandèmia i de crisi social i econòmi-
ca sense precedents, i aquí cal sumar-hi el context de conflicte polític i de repressió que patim. 
Davant d’això, necessitem desplegar polítiques ambicioses tant en l’àmbit social com nacional.

Les prioritats d’aquesta legislatura passen per desplegar un potent pla de rescat social, que 
garanteixi que aquesta crisi no la paguin, un cop més, els més vulnerables; per un pla per la 
reconstrucció i transformació del país per superar aquesta situació de crisi; per desplegar un 
pacte antifeixista i un pla per recuperar i defensar l’exercici dels drets civils i polítics i comba-
tre la repressió política; i per avançar cap a la República Catalana des dels grans consensos i 
l’aposta per l´acumulació de forces i la conquesta de drets i llibertats perdudes i la combinació 
del procés de negociació i diàleg amb l’estat, amb la de la confrontació democràtica i social, 
per la qual caldrà preparar-se per, arribat el cas, estar en disposició de vèncer aquest embat.

En aquest sentit, aquest document és una proposta d’acord global que recull els principals 
reptes de país que hem d’afrontar. En el seu primer punt, recull els fonaments que al nostre 
entendre ha de contemplar l’estratègia independentista per materialitzar la República Catalana. 
Inclou punts d’acord dels consensos independentistes, els espais necessaris per treballar-los, 
l’encaix entre aquelles eines de les quals disposem i els reptes que ens marquem per als pro-
pers anys.

Aquesta aproximació la fem des de la convicció que el mandat de les urnes del passat 14F ens 
obliga a buscar una acomodació a les dues estratègies per assolir la independència i treballant 
plegats refent complicitats i lleialtats.

A continuació, en un segon apartat, es recull l’enfocament de la legislatura en l’àmbit parla-
mentari, basat en la defensa de la sobirania del Parlament, els drets dels diputats, diputades i 
electorat, i el pacte antifeixista. 
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Les prioritats programàtiques destinades a donar resposta a les crisis que patim i a les ne-
cessitats més immediates de la ciutadania són les protagonistes del tercer apartat de l’acord. 
Aquestes propostes es desglossen en grans eixos i àmbits sectorials. 

Tot seguit es detallen els fonaments del Govern que ha de fer possible l’abordatge dels punts 
anteriors.

I finalment s’especifiquen els principis bàsics que han de regir l’acord, així com els espais de 
coordinació i de seguiment necessaris per al seu compliment. 

Principis del govern de coalició

Aquest és un acord per a configurar un Govern de Coalició entre Esquerra Republicana i Junts 
per Catalunya. 

Les dues parts signatàries de la coalició, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya en el seu 
compromís de donar recorregut a la majoria independentista i progressista fonamentaran la 
seva actuació parlamentària i de govern en els principis de:

- corresponsabilitat del conjunt de l’acció a les dues institucions,
- lleialtat institucional
- respecte mutu
- i la necessària coordinació amb l’objectiu de garantir l’estabilitat al llarg de tota la legis-

latura.

Aquesta estabilitat es basarà en els esmentats valors així com en la construcció dels consen-
sos imprescindibles per a desplegar el continguts del present Acord. 

Els socis de la coalició reconeixem que tenim diversitat d’opinions sobre les polítiques públi-
ques i l’estratègia de país per assolir la independència. Tanmateix, acceptem aquesta diversitat 
i respectem el dret de cada formació política a mantenir la seva posició però ens comprome-
tem a resoldre la diversitat en una posició de consens, a través dels mecanismes que es creen 
per a tal efecte. 

Els socis de la coalició ens comprometem a resoldre constructivament les diferències i con-
flictes que resultin tant en el dia a dia com en les qüestions de model i estratègia de país. En 
aquells punts on les diferències i dissensos no sigui possible reconduir, els socis de la coalició 
es comprometen, un cop detectats, a treballar-ne la seva gestió amb l’objectiu de minimit-
zar els possibles impactes negatius en la consecució dels compromisos establerts en aquest 
Acord.

Els socis de la coalició reconeixem al llarg de la legislatura ens afrontarem a desafiaments i 
contradiccions derivades de provocacions i crítiques. Prenent consciència d’aquesta situació, 
ens comprometem a resoldre aquestes situacions de mutu acord, sempre prioritzant l’entesa 
front a la divisió interna. 
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Les parts de la coalició ens comprometem a una rendició de comptes pública, amb un relat i 
comunicació compartits, per garantir la comunicació i transparència envers la ciutadania, així 
com els espais de participació i concertació social que permetin dotar les polítiques del Govern 
del màxim suport social. 

Coherentment amb allò exposat anteriorment, el President de la Generalitat de Catalunya no-
més respon per les seves actuacions polítiques davant del Parlament de Catalunya, en tant 
que és la cambra que li ha atorgat la confiança i representa la voluntat de la ciutadania de Ca-
talunya.
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2. Estratègia independentista
per a fer la República Catalana
Després de moltes hores de converses compartint les diverses visions i aproximacions estratè-
giques independentistes, així com de les reflexions fetes en el si de les organitzacions, consta-
tem que existeixen unes bases compartides, sobre les quals poder reconstruir una estratègia 
independentista. 

Aquestes bases són les següents: 

Bases i consensos per un Acord de Consens 
estratègic per a la República Catalana 

– L’objectiu és aconseguir la independència de Catalunya i assolir la República Catalana
– El 14F ha donat lloc a una victòria independentista sense precedents, amb el suport de

més del 52% dels vots.
– La necessitat d’una direcció col·legiada en base a un acord de consens estratègic.
– Constatem que cal preservar i incrementar les fortaleses democràtiques del moviment:

· Mobilització ciutadana determinada en una confrontació democràtica i cívica.
· Majories electorals inequívoques.
· Pluralitat i transversalitat del projecte.
· Institucions de Govern amb agenda i lideratge independentista.

– Compartim la necessitat d’acumular forces, de superar les debilitats i consolidar les
fortaleses, així com el fet de preparar-nos per a una República Catalana inclusiva i útil
per a tothom.

– Compartim que el dret a l’Autodeterminació és l’ única via democràtica per la resolució
del conflicte polític entre Catalunya i l’estat espanyol

– Compartim que només un referèndum d’autodeterminació acordat amb l’estat espa-
nyol pot substituir el mandat polític del referèndum de l’1 d’octubre de treballar per fer
real la República catalana.

– Compartim la necessitat d’una Amnistia com a única solució per posar fi a tota la re-
pressió política dels últims anys i la necessitat de resoldre el conflicte mitjançant actu-
acions democràtiques i polítiques.

– Compartim l’aposta pel diàleg i la negociació política per resoldre el conflicte polític
existent així com la necessitat d’una confrontació cívica i pacífica per forçar l’Estat a
assumir la realitat fins ara negada.
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– Compartim que una bona acció de govern que doni resposta als reptes de país i a les
urgències socials i econòmiques permetrà fer créixer el suport ciutadà al moviment in-
dependentista i en conseqüència reforçar les nostres posicions i debilitar l’Estat.

– Compartim que cal reprendre amb urgència la iniciativa conjunta de l’independentisme
aprofitant el mandat que les urnes ens han donat.

– Compartim que cal preparar des de tots els ressorts a l’abast els diversos escenaris de
confrontació democràtica per guanyar l’exercici efectiu del dret a l’autodeterminació.

Per tot això, aquesta voluntat de reprendre la iniciativa, i més després de l’assoliment del 52 % 
dels vots, es tradueix en les següents accions:

– Materialitzar un acord entre tots els partits de la majoria independentista al Parlament
de Catalunya

– Formalitzar un nou Govern a Catalunya, fort, amb agenda independentista i progressis-
ta, per garantir una estabilitat política al llarg de la legislatura i com expressió màxima
de la legitimitat democràtica nascuda de la voluntat ciutadana expressada a les urnes

– Disposar d’un punt de trobada, debat, anàlisi, coordinació i consens de tot l’indepen-
dentisme on es pugui acordar l’estratègia política imprescindible per assolir la indepen-
dència i per a la qual caldrà preparar-nos.

– Articular un Acord Nacional per a l’Autodeterminació i l’Amnistia, en base als grans
consensos de país.

– Liderar un Procés de Negociació amb l’Estat per abordar l’exercici de l’Autodetermina-
ció i l’Amnistia

– Impulsar una agenda legislativa i d’acció ambiciosa per construir espais de sobirania i
treballar conjuntament en el marc de les lluites compartides

– Coordinar l’acció institucional en els diverses àmbits parlamentaris amb dos objectius:
1) donar la màxima força i estabilitat al Govern de Catalunya per defensar les seves
competències i els interessos de Catalunya 2) projectar en l’acció parlamentària els
consensos assolits en l’espai de coordinació, consens i direcció estratègica en l’objec-
tiu de forçar l’Estat a acceptar una solució política i democràtica del conflicte.

· Amb aquest objectiu s’articularà un espai de treball i comunicació permanent
entre el Govern, els partits que l’integren i tinguin representació a les Corts espa-
nyoles. (el Parlament de Catalunya ja disposa d’espais de coordinació específics),
liderat pel president de la Generalitat i la vicepresidència del Govern.

– Coordinar la internacionalització de la causa i la construcció d’una opinió pública fa-
vorable, així com explorar complicitats i possible intervenció d’organismes europeus i
internacionals per assolir un referèndum acordat.

– Coordinar l’estratègia antirepressiva i establir les bases d’una litigació estratègica en el
marc de la causa general contra l’independentisme, en àmbit intern i internacional.

– Compartir el relat a nivell intern i internacional.

Espai de coordinació, consens 
i direcció estratègica
Per tot l’exposat al punt anterior considerem imprescindible articular un espai de coordinació, 
consens i direcció estratègica de l’independentisme. Els acords estratègics dins l‘independen-
tisme han estat la clau que ens han permès avançar en el camí cap a la independència. Cal 
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recuperar de manera immediata aquests espais compartits d‘anàlisi i direcció política entre 
formacions i associacions independentistes amb l’objectiu d’assolir un acord estratègic entre 
totes després de l´assoliment del 52% en les eleccions del 14 de febrer.

Per això ens comprometem a promoure i participar en un espai de coordinació, consens i di-
recció estratègica col·legiada per generar consensos entre els principals actors independentis-
tes i definir els passos compartits en tots els àmbits d’actuació rellevants (institucionals i soci-
als) per culminar el camí cap a la República Catalana.

Aquest espai volem que sigui a 5 i compti amb la participació de les organitzacions polítiques 
independentistes amb representació al Parlament de Catalunya i les dues entitats civils sobi-
ranistes més representatives, de manera que signifiqui aquest lideratge compartit necessari 
per representar la diversitat del projecte col·lectiu. Apostem per un espai que actuï de forma 
discreta i que busqui transitòriament la coordinació amb el Consell per la República fins que 
aquest finalitzi la seva reformulació en consens entre totes les organitzacions perquè l’espai de 
Coordinació, Consens i Direcció estratègica es pugui situar en el seu marc.

ERC i JxCat es comprometen a prosseguir els treballs de reformulació del Consell per la Repú-
blica i treballaran pel seu impuls i reconeixement en tant que institució republicana. 

Entre les funcions d‘aquest espai de direcció estratègica hi ha les de:

a. Fixar objectius estratègics de l‘independentisme.
b. Debatre sobre la situació a Europa, Espanya i Catalunya em tot allò que afecti el procés

cap a la independència i elaborar una anàlisi política compartida.
c. Concretar propostes de planificació, acció política i mobilització ciutadana encamina-

des a l‘assoliment dels objectius estratègica definits i coherents amb l‘anàlisi compar-
tida.

d. Promoure, des del consens, una unitat d‘acció a les diverses institucions polítiques
(Parlament, Corts, Parlament Europeu i Governs locals) en les propostes de caire na-
cional i vinculades a la internacionalització encaminades a l’assoliment de la República
Catalana.

e. Coordinar, des del consens, la unitat d’acció en totes les mobilitzacions socials i ciuta-
danes.

f. Coordinar el relat comunicatiu.
g. Assumir les respostes urgents davant les amenaces als drets i llibertats i en particular

a les actuacions repressives de l‘Estat i posar les bases per una litigació estratègica en
el marc de la causa general contra l’independentisme.

Per garantir el bon funcionament de l‘espai de direcció política Esquerra Republicana i JxCAT 
proposaran: 

a. Que la Direcció estratègica estarà integrada per 2 o 3 representants de cada una de
les 5 organitzacions que la integren. El Comitè Tècnic per 1 o 2 membres de cada or-
ganització.

b. Un Comitè Tècnic responsable de la preparació, seguiment i execució dels Acords de
la direcció. També s‘impulsaran, sota la supervisió d‘aquest Comitè, Grups de Treball
específics.

c. Es crearan els grups de treball necessaris per dur a terme les accions decidides al co-
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mitè polític. Hi tindran representació de membres de les cinc organitzacions que for-
men el comitè polític i amb l’opció de convidar-hi experts, si s’escau. La freqüència de 
les reunions vindrà marcada en cada cas pel pla de treball aprovat. Grups de treball 
proposats a validar pel comitè tècnic 

· Acció política municipal
· Acció parlamentària
· Àmbit Internacional
· Àmbit antirepressiu
· Procés de negociació, seguiment i valoració.
· Mobilitzacions en el marc de l’embat democràtic i cívic.

Considerem que, un cop configurat l’espai de coordinació, consens i direcció estratègica col-
legiada, s’hauria d’anunciar la seva existència i immediatament situar els seus treballs fora del 
focus mediàtic.

Compatibilització d’estratègies

Cap formació política disposa d’una majoria absoluta i això obre la porta a consensuar els pas-
sos per arribar a acords en l’estratègia a seguir per tal d’avançar. I més en un moment en què 
per primer cop en unes eleccions al Parlament de Catalunya hem assolit el 52% dels vots. Atès 
que l’objectiu que tenim és el mateix – la República catalana – les apostes estratègiques de 
les diferents organitzacions de l’independentisme tenen molts punts de contacte i són compa-
tibles. Aquest ha de ser, doncs, al nostre entendre l’objectiu fonamental de l’espai de debat i 
consens estratègic que es proposa. 

És per això que en el marc de la resolució democràtica del conflicte polític entre Catalunya i 
l’Estat la proposta de l’independentisme només pot passar per materialitzar el resultat del 52% 
del 14F, per defensar l’exercici efectiu del dret a l’Autodeterminació i, en el context històric ac-
tual, per la defensa de l’Amnistia. 

Un procés de negociació amb l’Estat és probablement la via més directa i homologable als es-
tàndards democràtics internacionals per afrontar i resoldre el conflicte polític entre Catalunya i 
l’Estat i acabar també amb la repressió i persecució política de l’independentisme. 

Al nostre entendre, el millor dels instruments per a la resolució del conflicte, és un referèndum 
d’autodeterminació acordat amb l’Estat. Però al mateix temps, som conscients que el procés 
de negociació amb l’Estat té unes dificultats enormes i unes possibilitats d’èxits molt limitades 
en especial si no aconseguim incrementar la nostra força negociadora. Per això cal treballar 
totes les vies democràtiques que ens permetin forçar democràticament l’Estat a la resolució 
del conflicte, atès que aquest no està responent a les expectatives dels grans consensos de la 
ciutadania de Catalunya. Cal, doncs, seguir treballant amb fortalesa per poder plantejar un nou 
embat democràtic que permeti assolir la República Catalana i la independència del nostre país. 

Des d’aquesta perspectiva assumim la necessitat de la confrontació democràtica amb l’Estat 
per forçar-lo a una resolució del conflicte, especialment si es confirmen les limitades possibili-
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tats d’èxit del procés de negociació. Per encarar amb èxit el nostre objectiu caldrà bastir com-
plicitats amb tots aquells sectors i organitzacions socials i econòmiques del país preocupades 
i compromeses en la construcció d’un futur de prosperitat per a la ciutadania i per les genera-
cions futures. 

La preparació per incrementar la nostra força negociadora, incrementar aquesta pressió i obte-
nir més eficàcia davant l’Estat serà responsabilitat de l’espai de coordinació, consens i direcció 
estratègica. 

Procés de Negociació

Amb l’objectiu d’exercir el dret a l’Autodeterminació i obtenir l’Amnistia, volem passar d’una 
fase incipient de diàleg, que hem viscut des del reconeixement per part del govern espanyol de 
l’existència d’un conflicte polític sobre el futur de Catalunya, a un Procés de Negociació amb 
totes les garanties que el faci possible. 

La negociació amb el govern espanyol seria, si es donessin les condicions adequades, la via 
més desitjable per resoldre el conflicte polític entre Catalunya i l’Estat espanyol. Per aquest mo-
tiu cal treballar per fer-la possible amb l’objectiu que se’n derivin solucions polítiques efectives 
que, des de la part independentista, estan clares: l’agenda negociadora ha de consistir neces-
sàriament en l’exercici del dret a l’autodeterminació i l’amnistia. 

Fins aquest moment el govern espanyol, ja sigui del PP o de PSOE-Podemos, no ha iniciat un 
procés de negociació real.

Tanmateix, sí que s’ha produït el reconeixement de l’existència d’un conflicte polític i la neces-
sitat de resoldre’l políticament i democràtica i el compromís de fer-ho sense més límits que els 
instruments i els principis que regeixen l’ordenament jurídic democràtic, en el marc de la segu-
retat jurídica. Així com el reconeixement i legitimitat de totes les parts i propostes, i el compro-
mís que qualsevol eventual acord sigui validat per la ciutadania de Catalunya.

Això, recollit en part en la Declaració de Pedralbes i constatat en la primera trobada de la Taula de 
Diàleg, Negociació i Acord el febrer del 2020, ens serveix de punt inicial per treballar aquest camí.

Amb tots aquests antecedents ERC aposta per seguir explorant al màxim la Taula de Diàleg, 
Negociació i Acord entre Catalunya i l’Estat, com expressió de la negociació amb l’estat, per 
tal de construir una solució política i democràtica a un conflicte que és polític i democràtic i es 
compromet a no dilatar la taula innecessàriament. 

Per la seva part, Junts per Catalunya, assumeix donar una oportunitat a aquest espai per tal 
que esdevingui un punt real de Negociació. L’escepticisme i els dubtes de Junts per Catalunya 
sobre els resultats de la Taula de Diàleg, Negociació i Acord, no seran un impediment per tre-
ballar i participar lleialment en el procés de diàleg i negociació amb el govern espanyol.

En aquest sentit, i un cop s’han fixat aquestes posicions, Esquerra Republicana i Junts per 
Catalunya acorden treballar des de la confiança i la lleialtat mútua per enfortir la posició ne-
gociadora de la part catalana i millorar-ne les condicions i garanties del procés de negociació.
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Amb aquest objectiu, previ a la represa de la Taula de diàleg, negociació i acord, s’establirà un 
diàleg amb el Govern espanyol per tal de reforçar les condicions i garanties del procés de ne-
gociació per tal que es produeixi en igualtat de condicions. 

La preparació, execució, orientació i resultats assolits de la Taula de Diàleg, Negociació i Acord 
estaran sotmesos a una monitorització amb objectius verificables per tal de garantir l’avalua-
ció continuada sobre el grau d’assoliment de les fites metodològiques i polítiques plantejades 
prèviament per les formacions independentistes. En base a aquesta avaluació es decidiran els 
passos següents, inclosa la continuïtat del Procés de Negociació.

La delegació catalana en el Procés de Negociació serà escollida per consens i nomenada pel 
Govern, amb la voluntat que representi la pluralitat del projecte independentista i té la voluntat 
de representar i defensi els grans consensos a favor de l’Autodeterminació i l’Amnistia de la 
majoria del 80% de la ciutadania.

Propers passos

Per poder enfortir la nostra posició negociadora es proposen les següents accions en coherèn-
cia amb els acords i treballs realitzats per l’espai de coordinació, consens i direcció estratègica.

Primer, promoure en el marc del Parlament de Catalunya un reconeixement i validació de l’inici 
del procés de negociació i constituir una comissió amb l’objectiu de fer seguiment, retiment de 
comptes i compareixences d’experts sobre processos de negociació. 

Segon, el Govern de la Generalitat, en reunió del Consell Executiu, constatarà la seva volun-
tat d’establir un marc Negociació amb el govern espanyol per a la resolució democràtica del 
conflicte polític. 

Tercer, treballar per l’Acord Nacional per l’Autodeterminació i l’Amnistia com espai ampli i plu-
ral de reflexió amb la societat catalana i dotar el Procés de Negociació de la màxima fortalesa 

Embat democràtic per la independència

Un dels objectius de l’independentisme és poder sumar més suports i més força. Això ens ha 
de permetre treballar per generar les condicions guanyadores en el marc d’aquesta legislatura 
per plantejar un nou embat democràtic de confrontació cívica i pacífica. 

En la mateixa lògica i de manera preferent i discreta l’espai de coordinació, consens i direcció es-
tratègics col·legiada estudiarà i impulsarà una acció internacional orientada a sol·licitar, arribat el 
cas, la intervenció dels organismes europeus per assolir un referèndum acordat i vinculant.

La forma, el calendari i les accions d’aquest embat s’acordaran de forma consensuada en el 
marc de l’espai de coordinació, consens i direcció estratègica.
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3. Prioritats programàtiques
sectorials

Eix 1. Garantir l’estat del benestar 
i promoure la cohesió social

1. Un sistema públic integral i d’accés universal Salut
– Pacte Nacional de Salut amb participació de partits, institucions sanitàries, administra-

cions, organitzacions socials i professionals, societat civil. Dotar el pressupost destinat
a polítiques sanitàries i socials amb 5.000 milions d’euros addicionals durant els pro-
pers cinc anys, mitjançant la millora del finançament de la Generalitat. I seguir reforçant
el sistema públic de salut orientat a donar resposta de manera integral a les necessi-
tats de la ciutadania. En aquest sentit, preservant la preeminència de la gestió pública,
avançarem cap a una gestió dels serveis sanitaris i socials amb criteris d’equitat, ter-
ritorialitat, benestar i implicació dels professionals, així com de resultats en salut i de
satisfacció de les persones ateses. Per aconseguir-ho, progressarem en la rendició de
comptes i la transparència.

– Creació d’una Agència Integrada Social i Sanitària per a les persones, com a gestora
del conjunt de recursos sociosanitaris per a la gent gran i la diversitat funcional, partici-
pada pels departaments d’Afers Social i de Salut i que compti amb la participació del
món local, com a instrument per garantir un model d’atenció amb visió comunitària i
transversal.

– Reforç de l’atenció primària i comunitària amb el desplegament del Pla d’Enfortiment
de l’Atenció Primària amb una inversió global de gairebé 300M€ en els propers 3 anys,
i amb l’objectiu d’arribar al 25% del pressupost de Salut. Així mateix, promoure l’au-
togestió i millorar la integració amb la resta de recursos, nivells assistencials i agents
implicats.

– Gestió de la pandèmia: Liderar la gestió de la pandèmia de la COVID-19, de manera
que reforci la prevenció i permeti mantenir el màxim possible d’activitat econòmica i
salvar els llocs de treball:

· Desplegament i acceleració del Pla de Vacunació amb la contractació de 3.700
professionals per efectuar la vacunació massiva del país.

· Implementació del testeig massiu d’antígens i PCR, aprofitant tota la xarxa sani-
tària i de farmàcia, que permeti acotar i controlar els brots.
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· Millorar el sistema de rastreig per fer possible confinaments selectius.
· Reforçar l’ús de les mascaretes FFP2 per minimitzar el risc de contagis.
· Adaptar les restriccions de manera descentralitzada a cada territori, en funció de

les dades sanitàries i demogràfiques.
· Diàleg continuat de les autoritats sanitàries amb els sectors afectats per adaptar

les obertures de les seves activitats amb màxima seguretat.
· Impulsar un seguiment exhaustiu de l’impacte de la pandèmia en les dones.

– Aprovar un Pacte Nacional per la Salut Mental, elaborat des del consens amb el sector
que permeti impulsar un model d’actuació integral i comunitari a través d’accions a tot
el territori per a la cura de la salut mental i emocional, amb especial focus a la població
jove i als col·lectius més vulnerabilitzats, i que abordi i resolgui les mancances sistèmi-
ques en l’atenció a la Salut Mental.

– Reformular l’Agència de Salut Pública de Catalunya per potenciar les estructures, les
polítiques i les dotacions pressupostària i de professionals destinades a Vigilància Epi-
demiològica i Salut Pública.

– Fer de la recerca i la innovació en l’àmbit de la salut, la biomedicina i la biotecnologia,
el motor de transformació del sistema català de salut, mitjançant el desenvolupament
del Pla Estratègic d’R+I en salut (PERIS) i la consolidació de l’aliança de coordinació
estratègica entre els instituts d’R+I en salut (IRISCAT); i contribuir així al desenvolupa-
ment d’un nou model social i productiu.

– Millorar les condicions laborals i retributives dels i les professionals, i incorporar-ne de
nous amb la finalitat de retenir i captar el talent:

– Incrementar les retribucions dels professionals sanitaris i altres professionals i treballa-
dors del sistema sanitari, fins a igualar-lo a la mitjana de la Unió Europea.

– Realitzar canvis legislatius per millorar la conciliació de la vida laboral i personal dels
nostres professionals de la salut.

– Desenvolupar un programa de captació i retenció de professionals de la salut en zones
amb una baixa presència històrica mitjançant incentius econòmics i de carrera especí-
fics, facilitant l’accés ràpid a una formació que faciliti la seva progressió.

– Augmentar l’oferta pública de places de professionals sanitaris i socials per reduir
l’eventualitat a tot el sector. Establirem el marc i les condicions per avançar cap a les
contractacions indefinides de professionals per posar fi a la precarietat laboral.

– Iniciar un procés de negociació amb Funció Pública per reacreditar el canvi de nivell de
les places perquè les infermeres passin del grup B (diplomades) al grup A (graduades).

2. Drets socials i inclusió
Pla de rescat social per la crisi de la covid-19. Es mobilitzaran de forma immediata 700 milions 
d’euros per fomentar la contractació de joves, dones, majors de 45 anys, i persones en situa-
ció de vulnerabilitat. Per rescatar famílies, per fer front a la pobresa extrema i el sensellarisme, 
i per reduir les llistes d’espera dels programes d’atenció a la dependència. Igualment, donar 
suport a les entitats socials en situació de dificultat.

Afers socials:

– Fer dels Serveis Socials la quarta pota de l’estat del benestar, establint un sistema uni-
versal i eficient de responsabilitat pública i, millorant i potenciant el seu paper dins del
Govern, la seva coordinació amb altres àmbits com el de salut, ensenyament o treball,
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amb altres institucions públiques com els ajuntaments i amb el conjunt del sistema.
– Desplegament del Pla Estratègic de Serveis Socials, que promou la reforma i universa-

lització del sistema de serveis socials (amb una inversió mínima de l’import previst a la
seva memòria econòmica, 917M€) i que inclou l’actualització de la cartera de serveis
socials, la coordinació efectiva amb les altres xarxes (educació, salut, habitatge...), la
potenciació de l’atenció primària i el pla de transformació digital entre altres.

– Consensuar i aprovar la legislació sobre el Tercer Sector, l’economia social i solidà-
ria i la concertació social, que suposen el reconeixement dels espais de governança
i representació del tercer sector en la coproducció de polítiques socials, un suport a
l’economia social i cooperativa i la priorització de les entitats sense ànim de lucre amb
vocació de servei públic en la prestació de serveis a l’administració.

– Exigir que la Generalitat gestioni el 100% dels recursos provinents del 0,7% de l’IRPF i
establir els criteris per la seva adjudicació.

– Reordenar i compactar les prestacions econòmiques socials, incloent la Renda Ga-
rantida de Ciutadania i exigint el traspàs de l’Ingrés Mínim Vital. Seguir millorant la
Renda Garantida de Ciutadania amb l’ampliació dels complements per fills a càrrec, el
desenvolupament de nous complements per garantir l’accés a l’habitatge i d’itineraris
d’inserció soial i laboral. Millorar la cobertura de necessitats bàsiques de totes les per-
sones que viuen a Catalunya amb independència de la situació administrativa. Es fara
una prova pilot per avaluar les possibilitats i els impactes de la renda bàsica universal i
de treball garantit.

– Pla Integral d’Abordatge del Sensellarisme, incloent la implantació del housing first i
housing led.

– Garantir l’accés als subministraments bàsics de la llar a les persones i famílies en si-
tuació d’exclusió social o en risc d’estar-ho. Creació d’una plataforma telemàtica i un
òrgan centralitzat de gestió i destinar-hi els recursos necessaris.

Ciutadania:

– Desplegar el Pacte nacional per a la Interculturalitat per una Catalunya oberta i diversa
per promoure la inclusió i la interacció, valorar la diversitat i combatre totes les ideolo-
gies que promouen l’odi, el racisme i la discriminació.

– Desplegar la Llei d’Igualtat de Tracte i No Discriminació i l’òrgan per a la igualtat de
tracte i la no discriminació amb la xarxa d’entitats i d’oficines per a la no-discriminació,
que assessorin en matèria de delicte d’odi de manera gratuïta a tota la ciutadania.

– Ampliar i actualitzar el model del servei de primera acollida a les persones migrades
garantint una oferta de 135 hores de formació a totes les persones que s’empadronin
a Catalunya i a totes les famílies que entrin per primera vegada al sistema educatiu ca-
talà.

– S’exigirà el compliment de la normativa sobre l’empadronament, amb especial atenció
a l’empadronament sense domicili fix, al de persones rellogades i de persones treba-
lladores de les cures en règim intern.

– Gestionarem la diversitat cultural i religiosa promovent acords amb totes les entitats
religioses per regular la llibertat de culte garantint l’arrelament al territori i la participació
a la cultura pública comuna.

– Actualitzar el Pla Integral del poble Gitano amb el lideratge del mateix poble gitano en el
disseny, coordinació i execució de les polítiques creadores d’equitat i d’igualtat d’opor-
tunitats per al conjunt de gitanos de Catalunya.
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Joventut: 

– Aprovar, desplegar i dotar de pressupost el Pla Nacional de Joventut que inclou, en-
tre d’altres, propostes transversals en l’àmbit de l’habitatge, l’ocupació i l’educació i la
posterior reforma de la llei de polítiques de joventut.

– Pla de xoc per a l’ocupació juvenil en el marc del Pla de rescat social amb programes
actius d’ocupació que assegurin la continuïtat en el mercat de treball i unes condici-
ons laborals de qualitat, amb l’objectiu de millorar l’ocupabilitat de les persones joves
a l’entrar i establir-se al món laboral.

– Redefinir i impulsar, seguint la recomanació europea, el programa de la Garantia Juve-
nil, amb una administració més proactiva que reforci i fomenti la col·laboració de tots
els agents implicats per facilitar la transició de la desocupació, la inactivitat o l’educa-
ció, a la vida laboral seguint les directrius europees.

– Potenciar la Xarxa d’Emancipació Juvenil (XNEJ) a través de les Oficines Joves (OJ) i
implementar millores en els Punts d’Informació Juvenil (PIJ) en un sistema integral ori-
entat a l’assessorament, a l’acompanyament individualitzat i a la gestió de tràmits per
fer més efectiva l’emancipació juvenil, la millora de l’ocupació de qualitat, la participa-
ció ciutadana, els serveis social i l’accés a la cultura i la mobilitat.

– Incloure a la tramitació de les normatives de la Generalitat un informe que avaluï l’im-
pacte sobre la població jove.

– Celebració d’un ple monogràfic sobre oportunitats per al jovent al Parlament de Cata-
lunya.

Famílies i Infància

– Creació del Pla Integral de Suport a les Famílies 2022-25, amb l’objectiu, entre d’al-
tres, d’afavorir la conciliació, reconèixer la diversitat de famílies i incorporar una pers-
pectiva familiar transversal al conjunt d’actuacions públiques. Es farà especial atenció
a les famílies monoparentals, impulsarà les capacitacions parentals, l’acompanyament
educatiu, els serveis que garanteixen la conciliació i els que contribueixen a la detecció
de situacions de vulnerabilitat i risc. Xarxa d’atenció precoç, augment de suport a les
famílies, coordinació amb Salut i Educació.

– Desplegament del Pla de millora del sistema d’atenció a la infància, l’Adolescència, la
Joventut i les seves Famílies 2021-2024. Millores dels procediments, canvi del model
residencial, entre altres.

– Desplegar polítiques universals d’orientació, acompanyament i atenció a les famílies,
perquè pares i mares tinguin recursos per fer front amb confiança a dificultats (paren-
talitat i marentalitat positiva).

– Combatre la pobresa infantil en el marc de l’Estratègia Catalana per a l’eradicació de la
pobresa (compactació dels ajuts econòmics, entre altres).

– Elaboració d’un pla específic per l’abordatge de salut mental infantojuvenil, amb espe-
cial atenció al suïcidi juvenil i als transtorns alimentaris.

– Desplegament dels serveis d’intervenció sòcioeducativa (SIS) i estenent la detecció i
atenció al risc lleu i moderat, i models d’intervenció innovadora com l’atenció a la llar.

– Desplegament a tot Catalunya de la unitat integrada d’abordatge dels abusos sexuals.
– Pla de foment per la igualtat d’oportunitats de la infància i la joventut i que treballi trans-

versalment per garantir l’accés al lleure educatiu, l’esport i la cultura i prevenir l’aban-
donament escolar entre altres.
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Gent gran i autonomia personal:

– Aprovació de la Llei de promoció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en
situació de dependència, tenint en compte tot el cicle de vida i centrada en la promoció
i les capacitats de les persones. Agilització dels processos d’atenció a la dependència,
extensió dels serveis personals i telemàtics, potenciació de la tasca preventiva i comu-
nitària, entre altres.

– Avançar cap al nou model d’atenció per l’autonomia personal, amb la creació d’una
Agència Integrada Social i Sanitària, esmentada també en l’apartat de Salut, i amb la
integració dels serveis de tota la cadena d’atenció, potenciant la proximitat.

– Millora del reconeixement, formació condicions laborals de les professionals dels tre-
balls de cures.

– Desplegament de programes d’envelliment actiu a l’entorn més proper a les persones
a partir, entre d’altres, del foment de la participació en activitats cíviques, esportives i
voluntariat.

– Impulsar serveis d’acompanyament, formació i protecció contra el maltractament a les
persones grans.

– Crear noves places de recursos residencials i d’atenció diürna de gent gran, fomentant
la cohesió territorial, i ampliar la cobertura i intensitat dels serveis d’atenció a l’entorn
domiciliari.

– Revisió del model d’atenció als serveis residencials, actualitzant la valoració de les
necessitats de les persones des d’una mirada social i sanitària, reforçament de la go-
vernança púbica, revisió dels criteris d’accés i desenvolupar instruments de compra,
finançament i avaluació segons criteris de qualitat, entre altres mesures

Discapacitat i inclusió:

– A partir de la Llei Catalana de l’Autonomia Personal esmentada en el punt anterior, ga-
rantir el dret a l’autonomia de les persones amb discapacitat, tenint en compte la mi-
rada de gènere i potenciant la prevenció i el suport dins de l’àmbit domiciliari.

– Impulsar un nou model d’inserció laboral per a persones amb discapacitat que contin-
gui com a base el model del Centre Especial de Treball (reconeixement de l’especial
dificultat), el treball amb suport i la inserció a l’empresa ordinària.

– Aprovar i impulsar el Pacte Nacional dels Drets de les Persones amb Discapacitat i ac-
tualitzar el marc normatiu i pressupostari segons la Convenció sobre Drets de les Per-
sones amb Discapacitat de les Nacions Unides.

Esports: 

– Nova llei de l’esport i de l’activitat física a partir del Pacte Nacional de l’Activitat Física
i de l’Esport de Catalunya, amb un nou model esportiu basat en la concepció de l’es-
port com a pràctica universal d’interès públic, que afavoreixi la pràctica al llarg de tota
la vida i la promoció l’esport de base en totes les categories i modalitats esportives.

– Pla Nacional d’Impuls de l’Esport Femení.
– Planificar i donar suport a l’esport escolar i universitari com a sectors integrats territo-

rialment en el sistema esportiu general.
– Elaborar un pla de reconstrucció i recuperació del sector de l’activitat física i l’esport

amb participació de tots els agents i centrat en campanyes i iniciatives que permetin
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fomentar l’hàbit de pràctica entre diversos col·lectius, reforçar l’esport de base i donar 
suport el teixit associatiu i empresarial de l’esport.

– Renovar i actualitzar el parc d’equipaments i instal·lacions esportives de Catalunya
amb el compromís de dotació pressupostària per treure una convocatòria d’equipa-
ments esportius destinada a Ajuntaments i Entitats Esportives d’Interès Públic d’arreu
del territori vetllant per la digitalització, la sobirania energètica i el respecte per l’entorn.

– Concretar la candidatura Pirineus - Barcelona per acollir els Jocs Olímpics i Paralímpics
d’Hivern a partir d’un ampli consens territorial, social i polític que en garanteixi la seva
governança social i ambiental. El Govern impulsarà el debat i proposarà una consulta
donant compliment a l’apartat “e” de la moció 104/XII del Parlament de Catalunya.

– Impuls de totes les iniciatives necessàries per al reconeixement oficial de les seleccions
esportives catalanes i del Comitè Olímpic Català.

3. Educació i formació en la Societat del Coneixement
per generar oportunitats

Educació:

– Incrementar progressivament el pressupost educatiu per aproximar-nos al 6% del PIB
– Desenvolupar i implementar un sistema de finançament dels centres educatius del Ser-

vei Educatiu de Catalunya que tingui en compte les seves necessitats d’escolarització
i els nivells de complexitat.

– Desplegar, impulsar i fer el seguiment el Pacte contra la segregació escolar a Catalu-
nya.

– Mantenir la LEC, finalitzar el seu desplegament i treballar perquè s’implementi realment
el Servei d’Educació de Catalunya avançant a la plena gratuïtat de l’educació garantint
la suficiència dels centres sostinguts amb fons públics i la igualtat de les condicions
laborals del professorat.

– Seguir implementant el Programa COEDUCA’T, per ajudar els centres educatius a po-
tenciar i visibilitzar la perspectiva de gènere, la coeducació i l’educació afectivosexual.

– Universalització i gratuïtat progressiva de l’educació entre els 0-3 anys a partir de:

a) Modificar el Decret 282/2006 dels requisits dels centres de primer cicle d’educa-
ció infantil.

b) Garantir una oferta suficient i de qualitat integrant la iniciativa pública i la social,
estenent aquesta cobertura en els entorns i municipis amb una manca de places
disponibles.

c) Desenvolupar una política d’ajuts que permeti que tots els infants en situacions
de pobresa o vulnerabilitat hi accedeixin prioritàriament i que reconegui tots els
centres actuals, així com amb la promoció de centres públics i privats que s’hagin
d’autoritzar a donar resposta a la realitat de llars d’infants actualment existents
(actualment només se’n fa de les públiques).

– Desplegament de la segona fase del Pla d’ Educació digital de Catalunya 2020-23, un
pla per la igualtat d’oportunitats i l’avenç del sistema.

– Desplegament del Pla STEMcat amb l’objectiu de potenciar les vocacions científiques,
tecnològiques, en enginyeria i matemàtiques dels estudiants de Catalunya amb espe-
cial incidència en la perspectiva de gènere.
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– Pla de xoc contra el fracàs escolar i aposta per l’Escola inclusiva amb la implementació
del decret d’escola inclusiva i garantir els recursos necessaris.

a) Publicar un mapa de recursos (SIEI, AIS, CEEPSIR, etc.) i planificar una distribu-
ció equitativa, eficient i ajustada a les necessitats de tot l’alumnat al llarg de tot el
procés educatiu.

b) Establir un sistema d’indicadors quantitatius i qualitatius fiables.
c) Facilitar itineraris d’escolarització flexibles.
d) Promoure la inclusió en el temps educatiu no lectiu, en especial el temps de mig-

dia i menjador, sortides, colònies i activitats extraescolars.

– Preservar el català com a llengua vehicular i enfortir el model d’immersió com a eina
de cohesió, identitat i convivència en la nostra societat, respectant i valorant totes i
cadascuna de les llengües que conviuen en l’espai educatiu, dins i fora de l’escola, a
partir de l’actualització i seguiment de l’aplicació dels projectes lingüístics. I garantir a
la Val d’Aran i en tot l’àmbit educatiu, dins i fora de l’escola, el coneixement i l’ús de la
llengua aranesa.

– Seguiment dels protocols Covid- 19 als centres educatius.
– Enfortir el vincle entre Educació i Salut, prioritzant les actuacions en la detecció precoç

dels trastorns del neurodesenvolupament en infants i joves, amb especial atenció a
l’efecte de la pandèmia. Establir l’obligatorietat de l’educació sexual i afectiva al currí-
culum educatiu de forma transversal, en totes les etapes educatives i amb perspectiva
de gènere.

– Desplegament del Pla d’escoles lliures de violències. Sensibilitzar respecte la incidèn-
cia de la violència en la infància i adolescència, amb perspectiva de gènere i mirada
inclusiva.

BATXILLERAT

– Elaborar un nou currículum del Batxillera en clau competencial

FORMACIÓ PROFESSIONAL: 

– Desenvolupar el model d’FP dual d’acord a les necessitats i especificitats sectorials i
territorials. Concertar progressivament els cicles formatius de Grau mitjà presencials i
autoritzats actualment. El creixement dels cicles de la FP podrà ser proporcional en
centres d’iniciativa pública o social.

– Desplegar de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals i posar en funcio-
nament l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

– Dissenyar i impulsar una formació dual, amb contractació laboral, on les empreses si-
guin l’eix central en la definició de les competències i els itineraris formatius, especial-
ment de la innovació que marcarà els nous perfils professionals.
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Universitats i Recerca: 

– Implementar el Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement (PN&SC) en la seva
integritat. Prioritzar les mesures que aconsegueixin millores més transversals.

– Completar el procés de reducció de preus públics blindant la rebaixa del 30% dels
preus públics, establint la igualtat de preus entre els graus i els màsters i eliminant els
biaixos econòmics en l’elecció d’estudis.

– Impulsar les beques i beques salari.
– Aconseguir un model de finançament sòlid i estable, que consolidi l’autonomia finan-

cera efectiva de la universitat amb la fita d’assolir el 0,58% del PIB en 5 anys.
– Iniciar el relleu generacional a la recerca i la docència; potenciant el professorat jove;

promovent l’estabilitat laboral i el progrés salarial; i posant en valor la figura del profes-
sorat associat. Potenciar els contractes pre-doctorals, doctorats industrials, les places
de professorat agregat i titular i replantejar el Programa Serra Húnter.

– Fomentar els projectes d’innovació docent com a eina fonamental de progrés i millora
de la qualitat de la docència.

– Recolzament a les universitats en la consideració de la carrera professional del PAS per
realitzar unes funcions cada vegada més especialitzades i complexes.

– Evitar la discriminació de les dones, les barreres d’accés i els sostres de vidre en tots
els àmbits de la universitat i la recerca. Implementar i fer seguiment protocols feminis-
tes. Vetllar per la incorporació de la perspectiva de gènere a la docència i la recerca.

– Implementar un pla d’enfortiment de la llengua catalana dins l’àmbit universitari.
– Impulsar la modernització i la transformació tecnològica d’AQU i AGAUR per tal que

permeti millorar la missió universitària basada en l’avaluació i el retiment de comptes
d’una institució que es vol generadora i transmissora de coneixement.

– Aprovar la Llei de la Ciència de Catalunya.
– Implementar una política de finançament estable del sistema de recerca, amb l’objectiu

d’arribar al 2,12% del PIB a final de legislatura (0,75% finançament públic) seguint els
indicadors i fites proposats al PN&SC.

– Vetllar perquè les universitat catalanes incrementin i millorin la seva capacitat investiga-
dora mitjançant el finançament públic.

– Aprovar una Llei de Mecenatge amb vinculació a les activitats de R+D+I.
– Seguir liderant l’aposta per les grans infraestructures científic-tècniques de país (Alba2;

BSC i MN5, CNAG). Així com contribuir de manera decisiva també a la definició i con-
solidació del mapa d’infraestructures científic-tècniques del país.

– Elaborar un Pla d’acció per a la ciència oberta en el marc de l’estratègia europea.
– Exigir a l’Estat les transferències corrents i de gestió de les beques pendents, així com

el retorn del 100% de l’IVA de la recerca com marca la normativa europea.

4. Polítiques d’igualtat i polítiques feministes

Polítiques d’igualtat efectiva de dones i homes:

– Incorporar indicadors de gènere en els sistemes de seguiment i avaluació dels serveis,
els programes i els pressupostos per mesurar tant els resultats obtinguts com el seu
impacte en l’erradicació de la desigualtat de gènere.
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– Compromís de distribució paritària en tots els càrrecs de govern.
– Desplegar la Llei 17/2020 de modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a er-

radicar la violència masclista. Enfortir la coordinació del circuit i els serveis de la xarxa
d’atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista i ampliar
les polítiques de reparació.

– Impulsar modificacions de la Llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes per mi-
llorar la obligatorietat de les mesures, garantir la incorporació d’indicadors de segui-
ment i d’avaluació així com un règim sancionador.

– Garantir que amb la reforma del Reglament, el Consell Nacional de Dones de Catalu-
nya (CNDC) esdevé una entitat de dret públic amb personalitat jurídica pròpia i amb
plena capacitat per al compliment de les seves funcions d’assegurar la participació de
les entitats de dones, ser l’òrgan consultiu del govern i en manté la seva autonomia
respecte del Govern.

– Equitat menstrual: Garantir productes d’higiene menstrual a tots els centres educatius
on hi cursin estudis dones i persones menstruants fins a segon de Batxillerat, incloent
tots els centres del servei d’educació de Catalunya, també els centres de formació pro-
fessional i educació especial.

– Impuls de la Salut sexo-afectiva, creació de la targeta Salut Jove i formació programa
Coeduca’t. Garantir el dret a l’avortament, tant farmacològic com quirúrgic, en tot el
territori català.

– Configurar un Pacte per a la corresponsabilitat real i el reconeixement de les tasques
de la cura. Ajudes a la regularització de les persones treballadores de la llar. Mantenir i
ampliar les ajudes iniciades la darrera legislatura

– Garantir la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les polítiques i plans de
recuperació de la crisi derivada de la COVID-19 i amb la participació de les entitats i el
CNDC

– Impulsar l’obligatorietat de la incorporació de clàusules de gènere en el marc d’una
contractació publica socialment responsable. I incorporar aquestes clàusules també
en les subvencions als mitjans de comunicació per promoure la presència paritària del
rol masculí i femení en els mitjans.

– Promoure la presència de dones en el lideratge al capdavant de les empreses familiars
en els sectors rurals i marítims amb l’objectiu de garantir la seva independència i pen-
sions dignes.

LGTBI+: 

– Vetllar pel compliment i desplegament reglamentari d’aquelles lleis que pretenen la ga-
rantia drets a les persones LGTBIQ+ i que en persegueixen la discriminació.

– Defensar el dret a l’autodeterminació de les persones trans i la seva inclusió de forma
efectiva en tota la legislació, per tal que siguin reconeguts els drets del col·lectiu trans
i evitar-ne la discriminació derivada de la situació de no reconeixement.

– Facilitar l’accés de la Profilaxi Preexposició (PrEP) a tot el territori a través del sistema
català de Salut i garantir accessibilitat a les diferents Unitats Funcionals de la sida.

– Establir les especificitats de les persones grans LGTBI en els protocols i procediments
d’atenció a la població gran i també en les polítiques de visibilitat del col·lectiu bisexual
o intersexual.
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Pla usos del temps: 

– Donar continuitat al Pacte Nacional per la Reforma Horària i en aquest marc de concer-
tació impulsar una reforma horària per alliberar temps i facilitar uns hàbits més saluda-
bles per a les persones treballadores abans del 2025, a través de racionalizar i flexibilit-
zar horaris laborals, regular el teletreball i universalitzar l’accés a les tecnologies, entre
altres mesures.

– Promoure Pactes del Temps en l’àmbit municipal.

5. Donem vida a la cultura, protegim
i potenciem la llengua catalana

Cultura:

– Impulsar un pla per a la reactivació del sector cultural que inclogui:

a. Augmentar la despesa com a país a 200€/habitant en Cultura, amb el compromís
del Govern d’aportar gradualment els propers anys fins a 70€/habitant, complint
amb el mínim del 2% del pressupost.

b. Incrementar Ajuts per protegir el teixit cultural i als seus professionals de l’impacte
que ha tingut la crisi + Desenvolupar els punts de l’Estatut de l’Artista de compe-
tència del Govern de la Generalitat

c. Impuls de mesures de reactivació del sector per reprendre la seva activitat en mi-
llors condicions.

d. Reclamar la rebaixa de l’IVA cultural al 4% i, fins a finals del 2021, al 0%.
e. Dotar els plans integrals i d’impuls de les arts visuals, música, dansa, arts escèni-

ques i circ.
f. Avançar en el desplegament del Pla de Museus 2030
g. Enfortir la Mancomunitat Cultural, incorporant una representació dels municipis.
h. Programa Cultura 2030. Programa integral (Govern Generalitat, CoNCA i el Con-

sell de la Mancomunitat) per promoure la creació de projectes híbrids, per tal
d’assolir els ODS.

i. Garantir l’accés a la cultura de les persones joves ampliant l’edat d’Escena 25
fins als 29 anys i creant bonus culturals pels joves amb baix poder adquisitiu per-
què puguin accedir a espectacles culturals catalans.

– Elaborar i aprovar una Llei de polítiques culturals i drets culturals de la ciutadania: nou
text legislatiu que clarifiqui les responsabilitats de gestió cultural governamental, muni-
cipal, associativa i professional arreu de tot el territori, reguli i desenvolupi les polítiques
de foment de cultura, concreti els drets culturals de la ciutadania, especialment l’accés
a la cultura, i faciliti la cultura en els equipaments públics i privats i la programació es-
table en la xarxa d’ateneus i equipaments.

– Elaborar una nova Llei de patrimoni cultural (material i immaterial) actualització de la llei
2/1983

– Desenvolupar noves eines de mecenatge cultural, impulsant una nova regulació i la re-
cuperació de les taxes a les operadores (suspesa pel TC)

– Culminar el Pacte Nacional estratègic de l’audiovisual i el videojoc i que impulsi un Hub
audiovisual a Catalunya que sigui referent al Sud d’Europa en la incorporació de tecno-
logia (intel·ligència artificial, realitat virtual i augmentada i noves tecnologies).



Acord de Govern entre Junts i ERC | 24

Llengua:

– Impulsar un gran Pacte Nacional per la Llengua per tal de protegir, incentivar i incre-
mentar l’ús de la llengua catalana en tots els sectors, especialment en els de més im-
pacte social i comunicatiu, entre la població jove i allà on encara és molt deficitari (eti-
quetatge, justícia, producció audiovisual, videojocs, etc.).

– Treballar per fomentar la creació de continguts en català a les xarxes socials per pal·li-
ar l’absència de referents en aquest àmbit i acabar amb la invisibilització que pateix el
català.

– Actuar perquè el català tingui presència en les tecnologies de veu al món audiovisual
i digital donant compliment a la Llei del Cinema, assegurant una major presència dels
productes audiovisuals produïts,a doblats o subtitulats en català i en occità.

– Impulsar també el català als videojocs i a les aplicacions orientades a les relacions per-
sonals, a la interfície de qualsevol plataforma digital i, en general, a totes les tecnologi-
es de veu digitals i de la informació i la comunicació. Desenvolupar l’AINA, un projecte
nacional per defensar i garantir la supervivència de la llengua catalana en l’àmbit digital.

– Producció Audiovisual. Donar compliment a la Llei del Cinema amb l’objectiu de conti-
nuar incrementant la quota de pantalla de productes produïts, doblats o subtitulats en
català i en occità; els continguts han de ser igualment accessibles a la comunitat de
signants usuària de la llengua de signes catalana. Dotar pressupostàriament el foment
del doblatge sonor i de subtítols de les noves produccions que les plataformes digitals
de distribució de continguts realitzin

Mitjans de comunicació:

– Enfortir el lideratge de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals com a servei pú-
blic de comunicació audiovisual dotant-la d’un nou model:

· Una direcció de la CCMA professional, amb finançament suficient i estable, plan-
tilla proporcionada, rejovenida i diversa, una estructura senzilla.

· Una fórmula de finançament suficient i estable.
· Una aposta decidida pels continguts adreçats al públic infantil i juvenil i que siguin

exemplars en l’ús de la llengua.
· Compliment a la Llei del Cinema (a llengua).

– Impulsar un pla de xoc per reactivar el sector audiovisual, tant en la producció de con-
tinguts com en els àmbits tecnològic, d’infraestructures i de serveis audiovisuals.

– Promoure la coordinació del sector audiovisual de Catalunya, el País Valencià i les Illes
Balears
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Eix 2. Defensar l’economia per la vida 
i garantir la cohesió territorial

6. En defensa de l’economia productiva
i la prosperitat compartida

Economia, Empresa, Competitivitat, Indústria:

– Pla per a la Reactivació Econòmica i la Protecció Social que es nodrirà dels fons eu-
ropeus Next Generation (destinats prioritàriament a béns d’inversió o capital), així com
d’altres recursos amb l’objectiu de la reactivació i a la transformació econòmica. El Pla
ha de ser l’eix central sobre el qual es construeixi un model social i econòmic català
pròsper, més just socialment i sostenible ambientalment.
El Govern afavorirà la participació pública i comunitària en el conjunt de projectes així
com la dels sectors productius per identificar necessitats i prioritats. Els projectes han
de tenir com a criteri posar la vida al centre; és a dir, aquells que comportin una major
inversió en serveis públics essencials per a la vida com la sanitat, l’educació, les uni-
versitats, la investigació, el transport públic i la cultura. Així com aquells projectes amb
major capacitat de de tracció i de transformació estructural per a l’economia catalana,
augmentant-ne la seva sostenibilitat i resiliència, la transició energètica, la digitalització,
l’economia circular, la industria de l’automoció, la recerca i la reindustrialització dels
sectors productius de futur.

– Desenvolupar la Llei de Facilitació de l’Activitat Econòmica que permeti millorar la com-
petitivitat de l’economia catalana.

– Pla d’obertura segura de l’activitat en el nou context pandèmic post estat d’alarma.
Aquest Pla ha d’estar basat en el diàleg constant amb els sectors econòmics, socials,
culturals i esportius per establir les condicions que permetin la màxima obertura amb
seguretat de les seves activitats i ha de tenir en compte:

· les adaptacions fetes als establiments
· les diferències epidemològiques i demogràfiques de cada territori;
· la utilització dels mitjans tecnològics i científics per garanteixen una mobilitat se-

gura (test antígens, passaport digital,...)

– Creació d’un fons d’inversió públic-privat per a la reactivació i transformació del teixit
productiu del país, especialment enfocat a abordar els principals reptes econòmics i
ambientals i amb la participació de pimes, cooperatives i altres iniciatives de l’econo-
mia social i solidària.

– Consolidar l’Institut Català de Finances (ICF) com a banca pública del país, referent en
el suport als projectes catalans amb capacitat de ser finançats amb els mecanismes
contemplats a Next Generation EU. A tal efecte, es considera prioritari:

– Culminar el procés de sol·licitud de llicència bancària.
– Desenvolupar una política de participacions publiques industrials en aquells sectors

més estratègics de l’economia catalana integrant/coordinant els diferents instruments
del Govern.

– Impulsar un nou Pacte Nacional per a la Indústria de Catalunya que actualitzi la polí-
tic de reindustrialització pel període 2021-2027 i un Pla de reindustrialització territorial
amb una visió global del país per desevolupar zones industrials i logístiques estratègi-
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ques concretant avantatges per projectes de certes localitzacions que fomentin la co-
hesió territorial. 

– Impulsar un pla d’innovació i de transferència de tecnologia i coneixement cap a les em-
preses, que millori la connexió del potent sistema de coneixement i recerca català amb
l’economia productiva del país. I consolidar EURECAT com element clau per les pimes.

– Desenvolupar el Full de Ruta per a l’Economia Circular, compartit entre Govern, empre-
ses i agents socials, en coherència amb el pla d’acció d’economia circular de la Unió
Europea, que és un dels principals blocs de construcció del European Green Deal.
L’economia circular redueix la pressió sobre els recursos naturals i crea creixement i
llocs de treball sostenibles. També és un requisit previ per assolir l’objectiu de neutrali-
tat climàtica de la UE del 2050 i per frenar la pèrdua de biodiversitat.

– Pla Integral d’Avaluació de Competitivitat de les Pimes que impulsi les reformes neces-
sàries per afavorir la competitivitat, capitalització, creixement i internacionalització de
les pimes.

– Reimpulsar el sector Automoció català, a través del Pla Auto i el nou consorci per a la
fabricació del vehicle e-Urban, acompanyant-lo en la seva evolució estratègica envers
l’electromobilitat i el vehicle connectat, amb una perspectiva àmplia i completa: fabri-
cants d’automòbils; proveïdors de components i tecnologies; fabricants de bateries;
fabricants d’equips de recàrrega; noves titulacions universitàries i FP; requalificació
professional dels seus treballadors; ampliació de la xarxa de càrreca elèctrica, etc.

– Preparar la licitació del Centre de Formació Professional de l’Automoció de Martorell
(CFPA) abans del 15 de setembre de 2021, per tal que esdevingui un centre de refe-
rencia pel sector de l’automoció, garantint que duran a terme activitats formatives dels
diferents subsistemes de formació professional i formació superior en relació al sector, i
que aquesta s’adapti constantment a les seves necessitats estratègiques i d’innovació.
Aquesta licitació s’haurà de dialogar amb el sector de l’automoció i les seves principals
empreses en el si del Consorci de Formació Professional d’Automoció, per assegurar
que aquesta nova licitació sigui d’interès per tot el sector de l’automoció i la mobilitat.

– Potenciar les infraestructures de país com el centre Idiada o el Circuit de Catalunya
com a elements dinamitzadors del sector de l’automòbil i la seva conversió necessària
cap a la mobilitat sostenible.

Turisme:

– Actualitzar el Pla Estratègic i el Pla de Màrqueting de Turisme de Catalunya prenent en
consideració els escenaris post-covid19 que el sector ha d’afrontar.

– Establir un pla de reactivació de les empreses del sector turístic per recuperar els ni-
vells d’activitat similars a l’estiu de 2019, mitjançant una estratègia clarament coope-
rativa amb els representants del sector, Turisme de Barcelona, els ens de promoció de
les Diputacions i el Conselh Generau d’Aran.

– Potenciar el turisme a tot el territori, posant en valor el patrimoni cultural, paisatgístic,
gastronòmic, històric, etc. contribuint a una millor distribució territorial de l’activitat i a
la vegada atenuar l’efecte de l’estacionalitat en el conjunt del sistema turístic català.

– Desplegar un sistema integral de màrqueting que convidi a la cooperació del conjunt
de tots el actors, aprofiti la potencialitat i el posicionament de les destinacions catala-
nes i en especial de la marca Barcelona com a palanca per una projecció internacional
millor i més eficient.

– Reforçar el model de turisme sostenible i intel·ligent que promogui la competitivitat des
la innovació per un desenvolupament sòlid i pròsper de la indústria turística en base a:
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· Promoure i liderar un procés de transició i millora de l’estratègia turística nacional
· Aprovar una nova Llei de Turisme de Catalunya
· Formalitzar una taula unitària amb els agents del sector, orientada a promoure la

competitivitat des de la innovació per un desenvolupament sòlid i pròsper de la
indústria del turisme.

Comerç:

– Implementar un pla de xoc per reactivar el consum de proximitat i recuperar els esta-
bliments viables que han hagut de tancar com a conseqüència de l’impacte de la pan-
dèmia sobre la mobilitat i l’economia del visitant.

– Desplegar les Àrees de Promoció Econòmica Urbana (APEU) arreu de Catalunya per
promoure la professionalització del teixit associatiu del comerç català i la reactivació
del comerç de proximitat i de barri dels nuclis històrics dels pobles i les comarques de
Catalunya garantint, en qualsevol cas, un desplegament de les APEU amb criteris pú-
blics, especialment per aquells àmbits que afectin a l’espai públic dels nostres pobles,
viles i barris.

– Impulsar una regulació de la fiscalitat dels nous canals de venda, sobretot de les plata-
formes amb seu fiscal fora de l’Estat. Qualsevol transacció econòmica i la seva distri-
bució, independentment del canal emprat i d’on sigui la seu fiscal de l’empresa, ha de
tenir la mateixa tributació per mantenir l’equilibri i l’equitat fiscal. Es buscarà la màxima
coordinació amb les diferents cambres legislatives per tal d’assegurar que es garantei-
xi aquest equilibri arreu del territori.

– Crear el Centre d’Iniciatives Digitals per al Comerç que faciliti una transformació tec-
nològica integral del sector i la creació d’un hub tecnològic al servei de les empreses
comercials.

– Noves línies de finançament per empreses comercials que s’ajustin a la casuística tant
d’empreses amb gran potencial d’expansió i creixement com per a les que necessiten
suport immediat.

Sector agrari i món rural: 

– Desplegar el programa d’accions per a què Catalunya segueixi essent un país d’ex-
cel·lència alimentària i de gestió exemplar de l’activitat agrària i la biodiversitat amb un
conjunt d’actuacions concretes:

– Impulsar les mesures per a la millora de la sostenibilitat i la viabilitat de les explotacions
agràries i dels projectes d’emprenedoria agroalimentària, assegurant el respecte pel
medi i els recursos naturals, en la producció d’aliments que siguin sans, bons, segurs
i de qualitat, en el marc de l’economia circular i de la lluita contra el malbaratament ali-
mentari.

– Estimular la promoció d’accions de formació, fent èmfasi en potenciar el paper de les
dones, per a la modernització i professionalització del sector, per a què s’orienti cap
a produccions amb més el valor afegit, amb l’objectiu de millorar la rendibilitat de les
produccions com a una de les mesures bàsiques per fomentar el relleu generacional.

– Continuar convocant ajuts per a inversions en tècniques respectuoses amb el medi i
mitigadores dels efectes del canvi climàtic i que ajudin a absorbir les externalitats am-
bientals negatives.
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– Aconseguir l’equilibri de la cadena alimentària, amb la transparència necessària per tal
que els marges de totes les baules els permetin desenvolupar la seva activitat dins dels
estàndards de qualitat exigits pels consumidors i la normativa, mantenint una retribució
justa, especialment, en la primera baula de la cadena.

– Desenvolupar el Pla Estratègic de l’Alimentació de Catalunya (PEAC) que ha de culmi-
nar amb un gran pacte de país: el Pacte Nacional de l’Alimentació de Catalunya.

– Impulsar noves estratègies d’ordenació, innovació, comercialització i de governança
del sector de l’oli amb la participació de tots els agents implicats.

– Desenvolupar l’estratègia de bioeconomia del sector agroforestal de Catalunya.
– Desenvolupar la Llei d’Espais Agraris i impulsar el Pla d’espais agraris protegits i pro-

ductius.
– Implementar l’Estratègia Marítima de Catalunya 2030.
– Defensar, davant la Comissió Europea, l’apropament de la definició de la PAC als di-

ferents territoris per tal que s’adapti millor a les necessitats i la realitat del sector, com
una manera de fer-la més efectiva en el compliment dels objectius que es plantegen.

– Continuar amb el diagnòstic del sector per tal d’ajudar prioritàriament aquelles em-
preses agràries i agroalimentàries que hagin resultat més afectades pel tancament del
sector horeca fruit de la Covid.

– Donar un impuls a la Comissió Interdepartamental de Despoblament Rural (passant-la a
anomenar Comissió Interdepartamental de Governança Rural) com a unitat institucional
transversal que avaluï i identifiqui les necessitats del món rural, i que, a través de l’agen-
da rural, en un marc de concertació i participació ciutadana, proposi accions de govern
orientades a l’equilibri territorial del país de manera que, aprofitant l’efecte sinèrgic amb
les àrees urbanes, en faciliti el desenvolupament econòmic i social; alhora que vetlli per-
què cap acció de govern no tingui efectes contraris envers aquests objectius.

Treball:

– Enfortir el Marc Català de Relacions Laborals que atengui les necessitats de les perso-
nes treballadores.

– Consolidar el Consell Català de Treball Autònom com a espai de consens i de políti-
ques de defensa del treballador autònom de Catalunya. I impulsar l’Estatut del Treba-
llador Autònom.

– Transformar el sistema d’ocupació i el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya perquè
pugui tenir un caire integral i pugui gestionar tant les polítiques actives com les polí-
tiques passives d’ocupació. Això requerirà la inversió necessària i la seva adaptació
per tal de poder abordar les necessitats individuals de cada persona per tal de poder
obtenir un treball digne i de qualitat mitjançant, entre altres, les eines que permet la di-
gitalització. També caldrà enfortir el paper del territori i la concertació amb els sectors
productius així com el vincle amb el teixit empresarial.

– Desenvolupar polítiques actives d’ocupació específiques per als col·lectius amb menor
ocupabilitat per qüestió d’edat, gènere o origen i, en especial, a les persones en situa-
ció d’atur de llarga durada. Impulsarem pla de xoc per l’ocupació juvenil de qualitat.

– Pacte Social per al teletreball: Normativitzar acuradament el teletreball com a mètode
de treball, amb visió de futur i tenint en compte criteris mediambientals i de conciliació
de la vida personal i laboral

– Garantir salaris i prestacions dignes, avançant cap a un salari mínim català de 1,239.5
euros i ordenar i compactar les múltiples prestacions.

– Desplegar programes de formació al llarg de la vida i de formació professional integra-
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da a l’abast de totes les persones treballadores i al servei del teixit productiu amb les 
següents mesures:

· Avançar cap a un sistema de Formació Professional integrada que potenciï la for-
mació dual amb contractació laboral amb un contacte estret amb el teixit produc-
tiu.

· Desplegar de la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals i posar en
funcionament l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

· Desplegar el projecte: la meva formació que permeti bastir un sistema d’informa-
ció integral de la formació professional

· Fixació dels projectes curriculars de la FP amb diàleg amb els sectors empresari-
als interessats

· Fixar com objectiu de la legislatura, assolir el 40% d’alumnes de FP en la modali-
tat dual,

Fiscalitat:

– Intensificar la lluita contra el frau fiscal i aplicar plans anuals de prevenció del frau fiscal.

– Treballar per assolir un sistema impositiu just i aprofundir en la fiscalitat ambiental en la
línia de les recomanacions de la Unió Europea.

– Potenciar l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) i avançar cap a l’Administració Tribu-
tària única mitjançant els projectes següents:

– Tributs de Catalunya per aprofundir en la col·laboració amb l’Administració Tributària
Local

– Política fiscal corporativa per tal d’incrementar les capacitats de gestió de l’ATC
– Augmentar el grau de sobirania econòmica de la Generalitat iniciant les emissions de

bons en el mercat, preferentment iniciant l’emissió de bons verds i mecanismes de fi-
nançament alternatiu als mecanismes de liquiditat de l’Estat que compatibilitzin una
major disponibilitat de recursos i un major grau de sobirania financera.

– Elaborar comptes nacionals d’una Catalunya estat per tal de visualitzar el potencial
econòmic respecte la situació actual.

7. Reequilibrem, cohesionem i reconnectem el territori

– Garantir un model d’utilització del sòl sostenible, eficient i competitiu que tingui en
compte la diversitat territorial.

– Aprovació llei de territori que adapti la normativa administrativa a la realitat de cada ter-
ritori per poder abordar els reptes del despoblament i actualitzar el planejament.

– Dibuixar un model de viles i ciutats compactes, impulsar la rehabilitació i la regenera-
ció urbana, protecció i gestió del sòl no urbanitzable. Impulsar el desenvolupament de
l’Agenda urbana de Catalunya.

– Desplegar els instruments de la nova llei de protecció i ordenació del litoral i creació del
Conservatori del Litoral.

– Impulsar estratègies territorials com a instrument d’ordenació estructural de la Ge-
neralitat per a projectar, dirigir o coordinar les grans accions i les grans mesures que
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modelen l’ocupació del sòl i que alhora aborden temes sectorials en la seva derivada 
territorial. 

– Elaborar un programa de dinamització local de les zones de Catalunya afectades pel
despoblament, mitjançant una comissió Interdepartamental que abordi les necessitats,
reptes i oportunitats de l’espai rural i la seva gent i garantir l’equitat territorial. Atendre
les reivindicacions dels micropobles així com habilitar un espai d’assessorament trans-
versal.

– Promoure noves estratègies que abordin amb èxit una planificació coordinada entre les
diferents administracions a escala supramunicipal de les principals àrees urbanes del
nostre país, prioritzant entre aquestes l’aprovació del Pla Director Urbanístic Metropo-
lità de Barcelona.

– Adequar les estructures administratives adaptant-les a les diverses realitats territorials,
amb l’objectiu de millorar la seva eficàcia i amb major pro activitat en l’acompanyament
al territori.

– Millorar totes les comunicacions del món rural, tant en la vialitat física de les infraestruc-
tures de mobilitat, com la vialitat tecnològica en connectivitat, fent arribar la xarxa de
fibra òptica a tot el territori, completada per solucions inalàmbriques en determinades
zones aïllades.

Habitatge 

– Incrementar el pressupost d’habitatge fins a 1.000 milions amb l’objectiu d’assolir la
despesa pública en política d’habitatge fins a la mitjana europea.

ACCÉS A L’HABITATGE

– Establir i gestionar els programes socials d’habitatge de la Generalitat per a les perso-
nes que necessiten ajut per al pagament de l’habitatge o en situació de risc d’exclusió
residencial: ajusts al pagament del lloguer (ordinaris, urgents, i a residents del parc pú-
blic), el reforç de l’atenció social dels casos gestionats per les meses d’emergències,
l’acció de les eines de mediació com Ofideute en el cas del deute hipotecari o com la
Xarxa de mediació per al lloguer social, o la col·laboració i el suport a les entitats del
tercer sector (a través de la Xarxa d’habitatges d’inserció social).

– Defensa de la Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els con-
tractes d’arrendament d’habitatge, aprovada pel Parlament de Catalunya, així com del
seu seguiment i millora dels mecanismes existents.

– Evitar per llei els desnonaments de les famílies vulnerables, treballar per alternatives ha-
bitacionals amb diverses mesures com recuperar urgentment el decret 17/2019 com a
llei, que obligava a oferir un lloguer social davant qualsevol intent de desnonament als
grans tenidors.

– Modificar el protocol de llançaments judicials a través de la coordinació dels Depar-
taments de la Generalitat, els Serveis Socials Bàsics de les administracions locals i el
TSJC.

– Desplegar l’Estratègia Catalana del Sensellarisme per millorar l’atenció a les persones
sense llar i aportar solucions residencials.
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PARC D’HABITATGE

– Aprovar el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge eina indispensable per donar compliment
al mandat de solidaritat urbana, consistent en tenir el 15% del parc destinat a políti-
ques socials en 20 anys.

– Incrementar el parc públic d’habitatge de lloguer social cada any d’especial atenció a la
vulnerabilitat, amb un objectiu mínim de 5000 habitatges, amb diferents mesures com:

– Exigir el traspàs a la Generalitat del patrimoni que la SAREB té a Catalunya, xifrat en
prop de 3.000 habitatges.

– Reforçar el tanteig i retracte amb un objectiu mínim de 500 habitatges/any amb una
dotació de 25M d’Euros.

– Estimular les entitats financeres i els grans tenidors a ampliar els programes de cessió
d’habitatges destinats a lloguer social tot ampliant el parc públic amb més compres
d’habitatges en mans d’aquestes entitats financeres.

– Dotar línies de finançament i ajuts avalats per l’ICF i l’AHC per a la promoció de lloguer
social i assequible des de la iniciativa pública, municipis, Incasol, promotors, entitats i
cooperatives amb programes com FemLLoguer.cat.

– Donar suport a la rehabilitació a Catalunya de 25.000 habitatges a l’any, amb una inver-
sió de 810M€ provinents de fons Next Generation UE, la Generalitat, el Govern central
i privats entre 2021-2026, fent atenció als projectes que comportin una millora en l’efi-
ciència energètica, la implantació d’energies renovables i la qualitat de vida.

– Impuls de mesures de lluita contra el despoblament rural a través de l’habitatge mitjan-
çant el foment de la promoció d’habitatge de lloguer assequible i social, el suport a la
rehabilitació d’habitatges buits per recuperar.

Mobilitat i Infraestructures:

– Un Pla Nacional d’Inversió en Infraestructures al servei de l’economia productiva i de la
mobilitat sostenible que fomenti l’ús del transport públic col·lectiu, la intermodalitat i la
connectivitat dels territoris.

– Potenciar els serveis de rodalies de les àrees de Lleida, Girona i el Camp de Tarrago-
na. Continuar exigint el Corredor Mediterrani ferroviari. Demanar el traspàs de totes les
infraestructures (viaries, ferroviàries, port i aeroports) de l’estat a Catalunya i el compli-
ment del traspàs de rodalies amb tots els recursos materials i econòmics

– Desplegar la T-Mobilitat i millorar les xarxes de transport públic per connectar territo-
ri. Dotar al sistema de transport públic d’un model de finançament estable, suficient i
sostenible (d’acord amb la llei 21/2015 de finançament del sistema de transport públic).
Ampliació de la T-Jove fins als 30 anys i adaptació dels actuals titols a la situació de
pandèmia.

– La vinyeta com alternativa als peatges per les vies alta capacitat, com a eina fiscal es-
sencial per a un nou model de gestió de la mobilitat que integri: el manteniment de la
xarxa viària, la potenciació del transport públic, la implantació d’eines intel·ligents i la
correcció de les externalitats ambientals negatives. Aquesta eina ha de permetre que
no continuïn els peatges de les autopistes quan finalitzin les actuals concessions.
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8. Impulsem l’acció contra l’emergència climàtica
i la protecció de la biodiversitat

Patrimoni Natural i Biodiversitat:

– Impulsar el Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre per tal de garantir la protecció
del litoral, l’espai protegit i les activitats econòmiques, exigint a l’estat el compliment de
les seves competències, garantint els cabals ecològics a tota la conca de l’Ebre, des-
plegant mesures estructurals i augmentant l’arribada de sediments.

– Impulsar el pla de conservació i recuperació del Delta del Llobregat i i donar així com-
pliment a la carta d’emplaçament europea, augmentant la seva protecció.

– Desplegar l’Estratègia del Patrimoni Natural i Biodiversitat, aprovada pel Govern, i el
seu pla d’acció quadriennal, en coherència amb l’Estratègia Europea de Biodiversitat

– Desplegar l’Agència de la Natura de Catalunya (ANAcat), garantint la participació dels
ens locals i dels diferents actors del territori en el seu desenvolupament i activitat.

– Aprovació de la Llei de Biodiversitat i el Patrimoni Natural en el marc de la legislatura.

Energia i Acció Climàtica:

– Continuar el desplegament de la Llei del Canvi Climàtic, l’Estratègia d’Adaptació al
Canvi Climàtic 2021-2030 i els pressupostos de carboni.

– Pacte Nacional per la Transició Energètica entre organitzacions polítiques, societat civil,
empreses, ciutadania i sindicats, per tal d’arribar al 100% de renovables el 2050.

– Pla Territorial d’Energies Renovables (PLATER) a Catalunya, basat en un gran acord
nacional que dibuixi el mapa d ’espais adients per a la implantació dels projectes d
’energia eòlica i fotovoltaica del país, tot vetllant per la protecció ambiental, paisatgís-
tica, patrimonial, agronòmica i urbanística i amb la participació dels municipis i les co-
marques.

– Modificar el DECRET LLEI 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables.

– Mentrestant, la Ponència d’Energies Renovables no donarà viabilitat a cap projecte
d’alt impacte territorial, que se situï en sòls d’alt valor agrícola o de regadiu, en sòls de
protecció especial o que puguin afectar hàbitats i espècies amenaçats o que plantegin
serioses objeccions des del punt de vista paisatgístic, ambiental, agrícola, urbanístic
i de patrimoni cultural. Respecte aquells projectes de grans dimensions pel que fa a
les hectàrees o al nombre d’aerogeneradors que es troben en fase de tramitació i que
suposen una gran acumulació de projectes en un mateix territori, aquest fet es consi-
derarà un element rellevant per a la denegació de l’autorització.

– El Govern reforçarà la comunicació i informació a la ciutadania i al territori; incorporarà
de manera immediata representants municipals a la ponència d’energies renovables i
impulsarà el suport tècnic i jurídic als municipis i comarques per a que el puguin avalu-
ar jurídicament i tècnicament les propostes que es presentin i posicionar-se en temps
i forma amb el màxim nivell de coneixement i recursos.

– S’incentivarà la implantació d’energies renovables en sòls urbans, periurbans i industri-
als, les comunitats energètiques locals i s’estudiaran mecanismes de compensació per
aquells territoris amb major càrrega de producció en relació al seu consum d’energia.

– Aprovació de la Llei de Transició Energètica per a una energia neta, democràtica i de
km 0, en coherència amb els objectius establerts a la llei del canvi climàtic.
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Residus:

– Nova Llei de prevenció i gestió de residus i ús eficient dels recursos amb l’objectiu
d’assolir el residu zero i la neutralitat en l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle.

– Planificar, conjuntament amb els ens locals competents, el tancament de les instal·la-
cions existents de valorització energètica de residus, sempre que s’assoleixin els ob-
jectius comunitaris -arribant al 65% de reciclatge a nivell de país- i no es produeixi un
increment de l’ús dels dipòsits controlats (abocadors).

Aigua:

– Promourem la modificació del Pla Hidrològic de l’Ebre per garantir els cabals ecològics
de tots els rius de la conca, l’equilibri ambiental i assegurar un ús eficient de l’aigua.

– Potenciarem les actuacions de producció d’aigua regenerada per a usos compatibles
i per a cabals ecològics i recuperació d’aqüífers.

– Completarem la xarxa de sanejament dels nuclis mes petits mitjançant sistemes sos-
tenibles i adequats a cada territori, concretant la solució de mutu acord amb l’adminis-
tració local competent.

Eix 3. Impulsar el bon Govern i la cohesió 
democràtica

9. Una administració pública renovada eficaç i eficient al
servei de la ciutadania

Funció pública:

– Amb l’objectiu d’assolir una administració pública propera, eficient i transparent amb
l’objectiu de crear un model català de treballador públic al servei de la societat i la ciu-
tadania, s’impulsaran entre altres les següents mesures:

a. La Direcció pública professional per professionalitzar els càrrecs directius de l’Ad-
ministració de la Generalitat i el seu sector públic: Identificar aquells llocs de di-
recció pública del sector públic que puguin ser proveïts mitjançant processos de
selecció que tinguin en compte mèrits i capacitats de les persones candidates i
l’avaluació de resultats.

b. Mesures de racionalització i simplificació del sector públic preservant la qualitat
de serveis i la seva prestació

c. Reformar la Llei 16/2010 per adaptar-la als canvis tecnològic, i incorporar les in-
novacions procedimentals i normatives i per desenvolupar el dret a la bona admi-
nistració
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d. Potenciar l’Administració Digital omnicanal i implementar el Pla de Digitalització
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Així com fomentar la digitalitza-
ció de l’administració local.

– Modificar la llei de creació del CTTI per revisar els procediments, les funcions i l’estruc-
tura i habilitar la prestació de serveis a altres àmbits de l’Administració pública de Ca-
talunya.

Contractació:

– Elaborar una nova Llei de Contractació pública que simplifiqui processos per guanyar
agilitat, transparència, qualitat i productes i serveis de proximitat. La Llei haurà de fixar
criteris socials i laborals als plecs de contractació pública i s’incorporaran clàusules
ambientals amb l’objectiu de contribuir a l’assoliment dels objectius de l’Agenda 2030.

– Estratègia de Compra Pública a Catalunya per incloure tots els objectius que perse-
guim a través de la compra púbica estratègica (clàusules socials, ètiques, ambientals,
equitat de gènere, inserció laboral, entre d’altres)

Administració local:

– Impulsar la Llei de Governs Locals i de Finançament Local.
– Dotar un programa interdepartamental de post-emergències climàtiques amb un fons

de 75 M€ per tal que els municipis disposin amb rapidesa els recursos per la gestió
dels efectes dels temporals.

– Incloure en el procés d’elaboració de normes per part del Govern de la Generalitat,
l’avaluació del seu impacte sobre els municipis en funció de la mida amb l’objectiu
d’evitar desigualtats.

Participació:

– Elaborar la Llei de participació ciutadana i posterior reglament que clarifiqui el marc
normatiu en aquest àmbit, posi la ciutadania al centre de les decisions públiques i fo-
menti i incrementi la participació ciutadana per la via de la democràcia deliberativa i la
democràcia directa, de forma presencial o electrònica.

– Promoure l’aprovació d’una llei electoral catalana i la implementació del vot electrònic.
Defensar el dret de vot dels ciutadans catalans a l’estranger i la supressió del vot pregat.

 Lluita contra la corrupció:

– Continuar la lluita contra el frau fiscal,
– Tramitar i aprovar al Parlament un projecte de Llei de protecció de les persones alerta-

dores.
– Implementar i avaluar l’Estratègia de Lluita contra la corrupció i per l’enfortiment de la

integritat pública.
– Aprovar el Codi ètic del servidor públic de Catalunya.
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Transparència:

– Actualitzar el codi ètic dels alts càrrecs i directius del sector públic establint els meca-
nismes que garanteixin una major independència del Comitè Assessor d’Ètica Pública

– Donar compliment des de la Generalitat del 100% dels criteris de transparència, esta-
blerts per Transparency International

– Continuar la tramitació de l’Avantprojecte de llei dels grups d’interès i la representació
d’interessos davant les Administracions Públiques de Catalunya

Govern obert:

– Implantar el Govern Obert i l’Administració digital des d’una estratègia transversal a
través de polítiques públiques de participació ciutadana, transparència, dades obertes,
accés a la informació, democràcia electrònica i digitalització de l’administració.

– Impulsar l’anàlisi, l’estudi, l’avaluació i la prospectiva de les polítiques públiques, com
a eina de política comparada i bones pràctiques, amb l’objectiu de reforçar l’eficiència
i la millora contínua de l’acció de Govern

10. Drets, Justícia i Seguretat

Drets:

– Impulsar les iniciatives necessàries per denunciar la vulneració de drets civils i polítics i
la seva protecció, promoció i garantia.

– Implementar i desplegar la llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.
– Contribuir a implementar les iniciatives necessàries per superar la repressió política i

especialment la defensa de la Llei d’Amnistia

Memòria Democràtica: 

– Impulsar una llei integral de memòria democràtica de Catalunya, convertir la Jefatura
Superior de Policia de la Via Laietana en un centre d’interpretació de la memòria i de-
núncia del franquisme i equipaments pel Districte i promoure la memòria democràtica
dels diferents moviments per la llibertat de Catalunya i per la reivindicació de drets so-
cials que ha viscut el nostre país en els darrers segles.

Justícia:

– Promoure una Justícia independent que garanteixi els drets i les llibertats de tothom.
Desenvolupar el Codi Civil de Catalunya i adaptar-lo a la Convenció de Nova York so-
bre els drets de les persones amb discapacitat. Actualitzar la regulació de la convivèn-
cia en parella estable. Millorar el règim aplicable a les fundacions i incorporar-hi la regu-
lació dels arrendaments urbans.

– Impulsar plans de modernització i digitalització de l’administració de justícia per fer-la
més eficient, garantint l’ús dels mitjans telemàtics que facilitin el teletreball.
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– Instar reformes legislatives per exigir el coneixement del català com a requisit per exer-
cir. Ple reconeixement del català com a llengua vehicular en els procediments a Cata-
lunya.

– Fomentar l’adopció d’un sistema adequat de resolució de conflictes mitjançant la me-
diació, l’arbitratge i altres mètodes anàlegs en tots els àmbits socials i econòmics, in-
closa la relació entre les institucions públiques i els ciutadans.

Seguretat:

– Actualitzar el model de seguretat pública, potenciant la transparència i l’eficiència, po-
tenciant la rendició de comptes, la coordinació dels cossos, que sigui més pròxima i
que garanteixi la proximitat i la garantia que no es produeixi cap tipus de discriminació.

– Aprovar la Llei del Sistema de Policia de Catalunya per establir les bases del sistema
que coordini les diferents administracions per una actuació més eficient i una presencia
equitativa arreu del territori.

– Aconseguir incrementar progressivament la dotació de Mossos d’Esquadra per arribar
a un mínim de 22.000 efectius.

– Millorar el model de policia democràtica des de la perspectiva de la seguretat humana
que ens aporten les Nacions Unides, des del reconeixement i defensa de la professio-
nalitat dels servidors públics que conformen el cos, i també des de la constant voluntat
de millora.

– Promoure la paritat de gènere en tots els nivells dels cossos policials. Feminitzar cos-
sos policia.

– Incorporar nous elements de prevenció i mediació com principal estratègia per la re-
solució de conflictes en les actuacions policials, que han d’incorporar alternatives a les
respostes clàssiques que garanteixin la menor lesivitat possible.

– Revisar en comissió parlamentària el model d’ordre públic i model policial a Catalunya
potenciant els principis de transparència, prevenció, mediació, democratització, atura-
da de qualsevol tipus d’abús policial així com control públic, independent i democràtic
dels cossos policials. Revisar el model, acordar noves mesures i també que recuperi i
revisi els acords del 2013.

– Modificació legislativa per garantir que la Generalitat no participi en acusacions parti-
culars contra participants en mobilitzacions socials i polítiques, exceptuant aquelles on
hi hagin lesions a agents acreditades amb certificat mèdic. Revisió model.

– Nova Llei del Sistema Seguretat Pública de Catalunya i nova Llei d’Emergències.

11. Acció exterior compromesa amb els reptes globals,
els drets humans i la projecció del país

Acció Exterior:

– Compromís amb una governança global més justa: Consolidar el model català d’acció
exterior.

– Consolidar i assegurar el bon funcionament de les Delegacions de la Generalitat a l’Ex-
terior.

– El departament d’Acció Exterior treballarà per l’assoliment dels objectius del Govern
de la Generalitat que tinguin una dimensió internacional, entre els quals la defensa dels
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drets civils i polítics recollits pels tractats internacionals, entre els quals l’ICCPR, rati-
ficat per l’estat espanyol, que inclou el dret a l’autodeterminació dels pobles i que és 
part del corpus constitucional de l’estat, així com el compliment de les sentències dels 
tribunals europeus i els dictàmens de la ONU i els seus grups de treball que tinguin es-
pecial impacte sobre Catalunya. 

– Reforçar i impulsar els programes per a la formació (amb beques incloses) de profes-
sionals i experts/es en administració europea i internacional, i de preparació d’oposici-
ons amb l’objectiu de promoure el talent català en les institucions europees i les orga-
nitzacions internacionals.

– Aprofundir les relacions institucionals amb els representants electes catalans, en espe-
cial amb els qui formen part dels partits que donen suport al Govern i dels qui tenen
responsabilitats en l’àmbit de l’acció exterior, en els diversos nivells legislatius (Parla-
ment de Catalunya, Corts Generals espanyoles i Parlament Europeu)

– Implementar l’Agenda 2030 i els seus Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
de Nacions Unides a través d’iniciatives com l’Aliança Catalunya 2030

– Promoure la coordinació de l’acció exterior catalana entre els principals organismes de
la Generalitat (Departament d’Exteriors, ACCIÓ, Institut Ramon Llull, Turisme, ICEC i
PRODECA) i així com un diàleg fluid amb les entitats municipalistes, les diputacions i
els principals ajuntaments que també operen a l’exterior.

– Ampliar les funcions del Registre de Catalans a l’estranger i potenciar la col·laboració
amb els casals i comunitats catalanes a través de Consell de la Catalunya Exterior.

– Activar un Pla de treball per a la relació i participació amb aquells organismes internaci-
onals que permetin donar a conèixer internacionalment la situació de violació de drets
i llibertats a Catalunya per tal de vetllar pel compliment de les seves resolucions quan
afectin Catalunya.

– Establir mecanismes per tal de disposar d’eines, informació rellevant, criteri i doctrina
sobre els principals reptes de seguretat (sanitària, econòmica, social, demogràfica, cli-
màtica, etc) per Catalunya.

– Promoure la memòria històrica dels catalans a l’exterior, i particularment dels diferents
exilis que han viscut al llarg dels segles, com un dels eixos de treball de l’acció exterior
catalana i promoure acords amb les entitats locals, regionals i estatals que siguin ne-
cessaris per tal d’assolir aquest objectiu.

 Unió Europea i Mediterrània:

– Intensificar les relacions amb les institucions i òrgans de la UE per defensar els interes-
sos de Catalunya i contribuir a la construcció d’una Europa més cohesionada i amb
una governança multinivell real.

– Fomentar l’aprofitament de les oportunitats de finançament europeu per part de les
institucions, entitats i empreses catalanes a través d’accions de difusió, de formació i
d’assessorament.

– Reforçar el posicionament de Barcelona i Catalunya com a hub mediterrani que contri-
bueixi a la refundació de les relacions euromediterrànies en benefici dels drets socials,
econòmics i polítics del conjunt de la seva ciutadania.

– Promoure les relacions institucionals, socials, econòmiques i culturals amb altres ac-
tors locals, regionals i estatals.

– Aprofundir la cooperació amb els socis actuals de Catalunya dins dels «Quatre Motors
per a Europa», (Baden-Württemberg, Llombardia, Alvèrnia-Roine-Alps)
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A LA CONFERÈNCIA PEL FUTUR D’EUROPA: 

– Defensar els canvis institucionals que formalitzin els procediments i les majories neces-
sàries per tal de crear un nou Estat dins la UE.

– Defensar canvis institucionals per tal de reforçar la veu dels ciutadans mitjançant el
Parlament Europeu, un major pes de les entitats regionals en el procés legislatiu euro-
peu i la reducció de casos en què apliqui el principi d’unanimitat dels Estats a l’hora de
prendre decisions.

– Promoure que els mecanismes de control de l’estat de dret a la UE estiguin lligats tam-
bé a la defensa dels drets humans i una democràcia de qualitat sense dobles estàn-
dards.

– Defensar una Europa que inclogui la dimensió social, ecològica, de gènere i sanitària
en totes les seves polítiques.

Cooperació:

– Garantir el dret d’asil a les persones refugiades. Exigir a l’Estat espanyol el traspàs del
sistema d’acollida de protecció internacional amb els recursos corresponents.

– Dur a terme un reenfocament estratègic de la política de cooperació, a partir del diàleg
amb els diversos actors del sector, considerant la situació actual d’emergència soci-
osanitària i els nous escenaris que es podran originar en el període posterior a la CO-
VID-19 en els països d’actuació.

– Promoure la cooperació amb realitats nacionals minoritzades a partir de compartir les
millors pràctiques en polítiques educatives, culturals, lingüístiques, sanitàries, etc.

– Compromís amb la cooperació, la pau i els DDHH: Incrementar el pressupost de coo-
peració amb l’horitzó del 0,7% per al 2030.

12. Les polítiques digitals: instruments transversals per a la
transformació de l’administració i la competitivitat econòmica

ÀMBITS D’ACTUACIÓ 

Ciutadania digital, apoderada, capacitada i protegida

– Impulsar polítiques de gènere per fomentar les vocacions cientificotècniques apostant
per formacions STEAM, potenciant el talent femení, visibilitzant referents femenins del
sector, potenciant l’emprenedoria digital femenina i incrementant els ajuts tot fomen-
tant programes per al desenvolupament directiu de les dones en l’àmbit TIC.

– Dotar a la ciutadania de Catalunya d’una identitat digital que permeti una base digital
més democràtica, privada, segura i competitiva per a que la ciutadania pugui gestionar
les seves dades personals.

– Promoure mecanismes i eines per vetllar que les plataformes digitals i les institucions
respectin els principis bàsics dels seus usuaris establerts en la Carta catalana de Drets
Digitals i en el reglament general de protecció de dades europeu.

– Desenvolupar un pla per lluitar contra la escletxa digital ja sigui per motius territorials,
socials o econòmics, impulsant així el desenvolupament social i econòmic del país i la
plena igualtat d’oportunitats.
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– Potenciar els instruments dels quals es disposa per tal de fer front als reptes creixents
en ciberseguretat, reforçant l’especialització, millorant-ne la inversió i capacitació dels
seus recursos.

– Impulsar l’extensió de la democràcia digital i el vot electrònic per a millorar la qualitat
democràtica i la participació ciutadana.

– Seguir treballant conjuntament per tal de derogar i/o modificar “Real Decreto-Ley
14/2019” conegut com el “decretazo digital”.

Cohesió territorial, amb infraestructures digitals i ciutats intel·ligents

– Aprovar i implementar el pla estratègic d’infraestructures digitals de la Generalitat de
Catalunya que permeti accelerar l’arribada de la xarxa de fibra òptica de titularitat pú-
blica així com impulsar les actuacions de millora de la cobertura 5G a tots els nuclis de
població i a totes les zones d’activitat econòmica de Catalunya.

– Impulsar a tot el país -prioritzant zones rurals i d’alta muntanya- espais territorials de
desenvolupament per a la innovació digital com a pòsit d’un ecosistema empresarial
digital per fomentar iniciatives innovadores que accelerin la digitalització dels sectors
productius amb la participació del mon local i la col·laboració publico-privada que per-
metin aturar la pèrdua de població i facilitin l’arrelament de persones i empreses.

Tecnologies digitals avançades, innovació digital i polítiques sectorials, com 
a motor d’una nova economia

– Impulsarem o ajudarem a impulsar projectes tecnològics per fer de Catalunya un “país
digital” avançat.

– Consolidar les polítiques d’impuls vinculades a les tecnologies digitals avançades com
son; la 5G, blockchain, big data, intel·ligència artificial, quàntica, newspace, drons, im-
pressió additiva o la robòtica, augmentant la dotació pressupostaria actual i impulsant
programes per enfortir l’ecosistema digital i tecnològic català.

– Impulsar que les empreses tecnològiques utilitzin models de negoci innovadors, dis-
ruptius i, alhora, responsables amb la societat i el territori per tal de garantir la seva
responsabilitat social i sostenibilitat mediambiental.

– Crear un pla específic de suport a la creació i potenciació d’empreses de base tecno-
lògica, amb especial atenció al sectors emergents.

– Promoure la coordinació de les iniciatives i activitats de suport a la digitalització de les
PIMES.

– Desplegar iniciatives i programes de suport i acompanyament a empreses tecnològi-
ques amb un alt potencial de creixement impulsant el desenvolupament d’instruments
de finançament per capitalitzar i desenvolupar les empreses TIC catalanes, així com
potenciar la seva internacionalització.

– Fomentar la inversió en R+D+I en l’àmbit digital, potenciant un model de col·laboració
de quàdruple hèlix: empreses, universitats, administració i usuaris.

Administració Digital

– Impulsar un pla ambiciós de transformació digital i simplificació administrativa de tota
la Generalitat i del seu sector públic.
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– Adaptar el model de governança i gestió de les estructures executives a les necessitats
actuals i reptes de l’àmbit digital.

– Impulsar un debat social i, si escau, la reforma legislativa necessària que permeti a la
Generalitat oferir serveis públics proactius més personalitzats, avançant en la preven-
ció i la predicció mitjançant l’analítica de dades i tecnologies avançades, sempre res-
pectant la privacitat i una gestió ètica de les dades.

– Promoure polítiques actives de capacitació digital per als servidors públics de la Gene-
ralitat de Catalunya i de la resta d’administracions publiques catalanes.

– Implantar el sistema de govern digital per integrar la visió transversal del nou model de
govern que ha de ser digital, obert, transparent, àgil, participatiu i orientat en l’accés a
la informació.
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4. Estructura del Govern

D’acord amb els principis, proposta estratègica i acords programàtics anteriors, Esquerra Re-
publicana i Junts per Catalunya acorden l’estructura de govern que es detalla a continuació.

Esquerra Republicana i Junts per Catalunya proposaran i acordaran amb el President de la Ge-
neralitat les persones responsables de cada departament, d’acord amb el següent:

D’entre les persones proposades per Junts per Catalunya, una d’elles ocuparà la vicepresidèn-
cia del Govern, d’acord amb el President de la Generalitat.

El President de la Generalitat nomenarà una persona com a Portaveu del Govern.

Es crearà una comissió interdepartamental formada per tots els membres del Govern i els alts 
càrrecs que s’acordin per a la governança dels fons europeus vinculats al programa Next Ge-
neration.

Les delegacions del Govern de la Generalitat al territori seran les següents: Barcelona (a pro-
posta de Junts), Girona (a proposta d’Esquerra Republicana), Lleida (a proposta d’Esquerra 
Republicana), Tarragona (a proposta de Junts), Terres de l’Ebre (a proposta d’Esquerra Repu-
blicana) , Catalunya Central (a proposta de Junts), Alt Pirineu i Aran (a proposta de Junts) i Pe-
nedès (a proposta d’Esquerra Republicana).

Departament de la Presidència: inclou l’actual departament, les 
Relacions Institucionals, Administració i Funció Pública, i l’Oficina 
per al pla pilot de la Renda Bàsica

A proposta  
d’Esquerra Republicana

Departament d’Economia i Hisenda: inclou l’actual departament A proposta  
de Junts per Catalunya

Departament de Feminismes i Igualtat: inclou l’Institut Català  
de les Dones, les polítiques d’Igualtat i l’Oficina de Drets Civils 
i Polítics

A proposta  
d’Esquerra Republicana

Departament de Salut: inclou l’actual departament A proposta  
de Junts per Catalunya
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Departament d’Educació: inclou l’actual departament A proposta  
d’Esquerra Republicana

Departament de Polítiques Digitals, Infraestructures 
i Agenda Urbana: inclou les Polítiques Digitals, polítiques 
d’Infraestructures i Mobilitat i l’Agenda Urbana

A proposta 
de Junts per Catalunya

Departament d’Empresa i Treball: inclou les polítiques 
d’Empresa i Competitivitat i de Treball

A proposta 
d’Esquerra Republicana

Departament d’Acció Exterior i Transparència: inclou l’Acció 
Exterior, les relacions amb la UE i Mediterrània, Cooperació, 
les polítiques de Transparència i Dades Obertes

A proposta 
de Junts per Catalunya

Departament d’Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació: 
inclou les polítiques de Medi Ambient i Sostenibilitat, d’Energia, 
Residus, Aigua i l’actual departament d’Agricultura

A proposta 
d’Esquerra Republicana

Departament de Recerca i Universitats: inclou les polítiques 
d’Universitats i Recerca i de Recerca en Salut

A proposta 
de Junts per Catalunya

Departament d’Interior: inclou l’actual departament A proposta 
d’Esquerra Republicana

Departament de Justícia: inclou l’actual departament A proposta 
de Junts per Catalunya

Departament de Cultura: inclou l’actual departament A proposta 
d’Esquerra Republicana

Departament de Drets Socials: inclou els àmbits d’Afers Socials 
i d’Infància, Adolescència i Joventut

A proposta 
de Junts per Catalunya
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5. Coordinació i seguiment
de l’acord de Govern

Principis 

Tal i com s’ha explicitat en la introducció, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya en el 
seu compromís de donar recorregut a la majoria independentista i progressista fonamentaran 
la seva actuació parlamentària i de govern en els principis de corresponsabilitat del conjunt de 
l’acció a les dues institucions, la lleialtat institucional, el respecte mutu i la necessària coordina-
ció amb l’objectiu de garantir l’estabilitat al llarg de tota la legislatura. Estabilitat que es basarà 
en els esmentats valors així com en la construcció dels consensos imprescindibles per a des-
plegar el Programa de Govern contingut en el present Acord. 

El Govern impulsarà una agenda transformadora al servei del país, de la seva gent, com a 
objectiu central de la seva actuació. Garantir el dret a la vida digne de la ciutadania, amb un 
Govern especialment compromès amb les persones més vulnerables, l’impuls d’un pla de re-
construcció i transformació del país i la culminació del camí cap a la República Catalana en 
són les fites centrals i indispensables, garantint els drets i llibertats fonamentals del conjunt de 
la ciutadania.

Lleialtat parlamentària

Per a l’assoliment dels objectius del govern, els socis garantiran l’estabilitat parlamentària del 
Govern. Per fer-ho, els grups parlamentaris d’ERC i JUNTS no només coordinaran la seva 
actuació parlamentària sinó que garantiran la votació conjunta i coincident respecte de totes 
aquelles actuacions parlamentàries que afectin a l’acció de govern. 

La seva actuació serà coherent amb els compromisos i pactes derivats del present Acord, així 
com aquelles decisions que es consensuïn en els òrgans de coordinació previstos en aquest 
document. En les actuacions que es requereixi el consens d’altres formacions parlamentàries 
ERC i Junts acordaran prèviament les posicions a defensar.
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En tots aquells aspectes no recollits en el present Acord o que facin referència a qüestions -so-
brevingudes o no- vinculades a àmbits en els que no s’hagi arribat a un consens en el sí dels 
espais de coordinació i seguiment previstos en aquest document, els respectius grups parla-
mentaris acorden exercir la plena llibertat d’acció i posicionament polític. 

Mecanismes de coordinació i seguiment

Per tal de garantir el desplegament del Programa de Govern, l’estabilitat governamental i par-
lamentària i la lleialtat entre els socis de Govern, els socis acorden la creació dels següents 
mecanismes de coordinació i seguiment com a espais d’interlocució constant, proactiva, com-
promesa i estable.

Equip de Coordinació Parlamentària (ECP)

Objectiu: Fer el seguiment del compliment en l’àmbit parlamentari dels compromisos i pactes 
continguts en el present Acords així com la monitorització de l’acció de govern, i fer les propos-
tes i els suggeriments que s’escaiguin. Fer seguiment, resoldre i acordar totes les qüestions del 
dia a dia de l’activitat parlamentaria per a l’assoliment dels objectius acordats. 

Periodicitat: Setmanal

Participants: Composició paritària. Presidències i portaveus dels grups parlamentaris. També 
hi podran participar aquells diputats i diputades d’ambdós grups parlamentaris, membres en 
representació del govern o personal tècnic dels socis de govern que, per raó la temàtica a trac-
tar sigui d’interès la seva participació. 

Funcions addicionals: Davant qualsevol discrepància sobrevinguda o dubtes en la interpretació 
dels acords, el CCP elevarà la decisió a la CSA.

Procediment de decisió: Les decisions es prendran per consens dels seus membres.

Equip de Coordinació Governamental (ECG)

Objectiu: Fer el seguiment del compliment en l’àmbit governamental i garantir la bona entesa 
en totes les instàncies de l’administració. Així mateix caldrà alertar de possibles desencontres 
amb l’objectiu d’evitar polèmiques i conflictes 

Periodicitat: Setmanal
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Participants: composició paritària. Tres persones de cada formació política, totes elles alts càr-
recs del Govern. 

Funcions addicionals: Davant qualsevol discrepància sobrevinguda o dubtes d’interpretació 
dels acords, l’ECG elevarà la decisió a l’ECS

Procediment de decisió: Les decisions es prendran per consens dels seus membres. En cas 
no resolt, s’elevarà al consell executiu.

Coordinació de Comunicació (CC)

Objectiu: Elaborar una estratègia i un únic relat comunicatiu i de les polítiques de difusió del 
Govern i garantir que siguin coneguts, integrats, adequats i desplegats per tots els seus mem-
bres (des de les conselleries fins a les empreses autònomes) de manera coordinada, coherent 
i consistent.

Aquest espai de coordinació es fonamentarà en la professionalitat de tots els equips de comu-
nicació dependents del Govern, així com en la generositat i transparència en el desenvolupa-
ment de la seva tasca. 

La coordinació i equilibri de les agendes mediàtiques, ja siguin pròpies o en mitjans de tercers, 
així com la planificació i calendarització dels continguts i l’estandarització dels criteris tècnics 
es duran a terme en aquest espai.

Periodicitat: Sempre que la DGC consideri oportú convocar-la, amb una freqüència no inferior 
a una reunió trimestral. La resta de membres d’aquest espai de coordinació poden sol·licitar a 
la DGC la convocatòria no abans d’una setmana des de l’última trobada. 

Seran excepció a aquests criteris aquelles situacions que activin els protocols de crisi de co-
municació del Govern.

Participants: En seran membres nats el Director General de Comunicació i els Cap de Comuni-
cació de la Presidència i la Vicepresidència o les persones en qui aquests deleguin. 

Cadascuna de les formacions representades al Govern hi podran assistir amb un màxim de 
dos representants

Procediment de decisió: Es prioritzarà la presa de decisions per la via del consens, però no 
es renunciarà al mètode de votació per majoria cas que assolir-lo no sigui possible. En cas de 
d’una discrepància sobrevinguda, s’elevarà la decisió a l’ESA.
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Equip de Seguiment de l’Acord (ESA)

Objectiu: Seguiment polític del grau de compliment dels compromisos i pactes continguts en 
el present Acord així com la resolució de conflictes interns en la interpretació dels termes de 
l’acord i/o en el desplegament de les actuacions político-parlamentàries per a la seva execució 
que els siguin elevats per l’ECP, l’ECG o l’ECC o proposats per qualsevol dels socis de Govern.

Periodicitat: Quinzenal. 

Participants: Composició paritària. Una persona membre del Govern, una del GP i una del par-
tit per a cadascun dels socis de govern. 

Procediment de decisió: Les decisions es prendran per consens dels seus membres.

Comitè de Direcció Política (CDP)

Objectiu: Eventual revisió dels termes de l’Acord així com la gestió de les discrepàncies en la 
seva interpretació que no s’hagin resolt per part de l’ESA. 

Periodicitat: Excepcional. 

Participants: Composició paritària. Només les dues persones amb màxima responsabilitat de 
cada soci de govern. 

Procediment de decisió: Les decisions es prendran per consens dels seus membres

Es podran crear Grups de Treball Sectorial (GTS) per tal d’aprofundir en el seguiment polític i 
parlamentari del desplegament del Pla de Govern en els àmbits sectorials que es decideixin. La 
composició d’aquests GTS, en tot cas, serà paritària entre els socis de Govern, podent incor-
porar aquelles persones tècniques, d’assessoria i/o participants que es considerin rellevants 
per a l’anàlisi i discussió de les temàtiques específiques. Aquests GTS reportaran el resultat de 
les seves actuacions a l’ECP i ECG, per garantir la coherència de les mateixes en el marc del 
seguiment dels compromisos i pactes continguts en el present Acord. 

Semestralment es realitzarà una Reunió de Monitorització de l’Acord (RMA). Aquesta RMA es 
realitzarà amb caràcter intensiu durant un cap de setmana, amb la participació de totes les 
persones membres del consell executiu del Govern, les Presidències i Portaveus dels Grups 
Parlamentaris d’ERC i JUNTS, així com dos participants designats pels respectius partits socis 
de Govern. El seu objectiu serà el seguiment detallat de l’estat de desplegament dels compro-
misos i pactes continguts en el present Acord, a partir de les dades proveïdes pels diferents 
Departaments del Govern de la Generalitat de Catalunya, els Grups Parlamentaris i els partits 
socis del Govern. El resultat d’aquestes RMA seran públics en forma d’indicadors del grau de 
compliment dels compromisos i pactes del present Acord, com a mecanisme de transparèn-
cia i bon govern. 




