
Resolució del Grup Parlamentari Socialista 
 
1. El pacte fiscal de Catalunya 
 
1.1 El finançament de la Generalitat 
 
1.1.1 El Parlament de Catalunya manifesta el seu ferm compromís per aconseguir 

abans de finalitzar l’actual període de sessions un acord de màxim consens 
nacional sobre el model de finançament que Catalunya necessita, per tal que el 
Govern de la Generalitat pugui negociar aquest nou model de finançament amb 
el Govern de l’Estat amb el suport de la gran majoria de les forces polítiques 
catalanes, sota els objectius que tots compartim: més recursos, més autonomia 
i més poder sobre els nostres ingressos. 
 

1.1.2 El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en les 
negociacions amb el Govern de l’Estat sobre el pacte fiscal el conjunt de 
recursos que s’han de liquidar en compliment del pacte fiscal vigent i 
especialment l’agenda per al pagament tant dels recursos del Fons de 
Competitivitat pendents d’exercicis anteriors com les liquidacions pendents de 
la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut, així com la consignació 
pressupostaria adequada per aquest exercici 2012. 

 
1.2 El pacte de rendes 
 
1.2.1 El Parlament de Catalunya manifesta que la millora del finançament de 

Catalunya, per si mateixa, no suposa de forma immediata una solució als 
problemes econòmics i socials que avui pateix Catalunya i que han estat 
agreujats enormement per la crisi econòmica i financera, entre altres motius, 
perquè la negociació i la implementació d’un eventual pacte no podrà realitzar-
se com a mínim abans del 2014. 

 
1.2.2 El Parlament de Catalunya considera imprescindible que les forces polítiques 

catalanes, liderades pel Govern de la Generalitat posin en marxa un procés de 
concertació ad-hoc amb els màxims representants dels treballadors i les 
treballadores, però també dels empresaris i empresàries i amb la totalitat de la 
societat civil organitzada, per tal de establir un pacte de rendes just i solidari 
que permeti sortir de la crisi al país, sense deixar ningú al darrere i assumint 
cadascú els costos i els esforços de sortir-ne en funció de les seves 
responsabilitats en les causes de la crisi i de les seves possibilitats 
econòmiques. 
 
 



1.2.3 El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
 
1.2.3.1 Recuperar la tributació de l’Impost sobre Successions en els termes previstos 

originalment per la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l'impost 
sobre successions i donacions, que va reformar profundament l’impost, 
però no el va suprimir. 

 
1.2.3.2 Reduir el mínim exempt de l’Impost sobre el Patrimoni des de els 700.000 

euros actuals fins els 500.000 euros i augmentar significativament la tarifa 
de la totalitat dels trams que es paguen un cop es supera aquest mínim 
exempt. 

 
1.2.3.3 Instar davant el Govern de l’Estat a mantenir la vigència temporal de l’Impost 

sobre el Patrimoni mentre duri el procés de reducció de la despesa pública 
per tal de aconseguir els objectius de de consolidació fiscal fixats a nivell 
europeu. 

 
1.2.3.4 Regular, mitjançant la Llei de mesures fiscals i financeres que acompanyi als 

Pressupostos de la Generalitat per a 2013, un tribut propi que gravi els 
beneficis obtinguts per la generació i comercialització a Catalunya d’energia 
elèctrica produïda a través de fonts d’energia d’origen nuclear. 

 
1.2.3.5 Aprovar i implementar un Pla d’aflorament de l’economia i l’ocupació 

submergida a Catalunya, complementari al Pla aprovat pel Govern de 
l’Estat en compliment del Pacte de l’Euro, referendat pel Consell Europeu 
de l’onze de març de 2011. 

 
1.2.3.6 Promoure davant el Govern de l’Estat la creació d’un Impost sobre les Grans 

Fortunes a nivell estatal que hauria de derogar l’Impost sobre el Patrimoni 
rescatat per l’anterior Govern de l’Estat.  

 
1.2.3.7 Oposar-se públicament a les mesures d’amnistia fiscal aprovades pel Govern 

de l’Estat i incloure a la proposta anual de mesures de lluita contra l’evasió i 
el frau fiscal que ha de presentar al Parlament abans del 30 de setembre, 
en compliment de la Resolució 523/IX del Parlament de Catalunya, una 
avaluació dels costos que tindrà per les finances públiques les mesures 
d’amnistia fiscal esmentades. 

 
 
 
 
 
 



2. El pacte social amb els catalans i les catalanes 
 
2.1 El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir que els ajustos 

pressupostaris es realitzaran, ara i endavant, íntegrament sobre els mitjans 
materials previstos, però en cap cas tindran afectació finalista sobre els ciutadans, 
el món local i les entitats relacionades en la quantitat o qualitat dels béns i serveis 
prestats per la administració pública en l’àmbit de l’educació, la salut i l’assistència 
social. 

 
2.2 Aprofitant la coincidència demostrada pel President de la Generalitat amb el 

Govern socialista francès en relació amb l’origen dels problemes de les finances 
públiques, el Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a traslladar 
a Catalunya no només el diagnòstic sinó també el contingut de les polítiques 
financeres i pressupostaries anunciades pel govern francès i: 

 
- Crear un impost excepcional del 75% per les persones amb ingressos anuals 

superiors a un milió d’euros.  
- Recuperar la tributació de les figures impositives que afectin a les rendes més 

altes i s’hagin alleugerit durant el mandat. 
- Ampliar els mitjans materials i humans de l’Agència Tributària de Catalunya i de 

la Direcció General de Tributs de la Generalitat destinats a la lluita contra el 
frau fiscal.  

- Incrementar els recursos destinats a la innovació tecnològica en la indústria per 
millorar la productivitat. 

- Tornar a posar en marxa els torns de substitució de mestres a les escoles 
públiques i tornar a contractar els professionals de la salut, acomiadats durant 
el seu mandat. 

 
2.3 El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar i posar en 

marxa els següents programes d’actuació urgent davant la crisi social i econòmica: 
 
2.3.1 Pla per l’exclusió social i la pobresa 
 
2.3.1.1 El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a constituir una 

Xarxa d’Últim Recurs de Lluita contra l’Exclusió en coordinació amb els ens 
locals i amb la participació dels agents i entitats socials, a la que es convidi 
a participar les altres institucions, entitats i empreses privades del país, per 
tal que totes les persones en situació objectiva de pobresa i risc imminent 
d’exclusió social, tinguin accés a un seguit de recursos, garantint-se per 
part de la Generalitat les prestacions mínimes següents: 

- Atenció personalitzada i seguiment des dels serveis socials bàsics a través 
d’un professional de referència. 



- Ajudes al lloguer de l’habitatge i suport en els eventuals processos de 
desnonament per tal de donar resposta a la demanda creixent dels sectors 
més vulnerables del mercat i/o en perill d’exclusió i amb els més baixos 
nivells de renda. 

- Fórmules per a garantir l’accés a aliments i als serveis bàsics d’energia i 
aigua. 

- Accés a la Renda Mínima d’Inserció. 
- Atenció específica als infants per assegurar els mínims en l’alimentació, els 

serveis bàsics de la llar i anar a escola en condicions d’igualtat efectiva. 
- Ajuts específics per accedir a les necessitats en farmàcia. 
 

2.3.1.2 El Parlament insta al Govern a prendre en consideració la Proposició de llei de 
la renda mínima d'inserció presentada pel Grup Parlamentari Socialista per 
tal que la RMI recuperi el seu paper clau en la lluita contra la pobresa i 
l’exclusió social i sigui un verdader instrument d’inserció laboral. 
 

2.3.1.3 El Parlament insta al Govern a elaborar conjuntament amb les entitats un Pla 
de viabilitat del tercer sector amb reformes estructurals que incentivin les 
economies d'escala, propiciï les fusions i absorcions d’entitats per guanyar 
eficiència i estableixi l’obligació del rendiment de comptes i l’avaluació 
externa dels resultats de les actuacions de les entitats com a requisit 
imprescindible per mantenir la col·laboració público-privada. 

 
2.3.2 Pla pel foment de la competitivitat de les nostres empreses 

 
2.3.2.1 El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a reeditar 

urgentment la Cimera Anticrisi per renovar els acords i conclusions, 
adaptades a les noves complexitats de la situació actual. Posteriorment, 
convocar els agents econòmics i socials del país a la renovació de l’Acord 
Estratègic per a la Competitivitat de l’Economia Catalana. 
 

2.3.2.2 El Parlament insta el Govern de la Generalitat a facilitar l’accés al crèdit del 
nostre teixit productiu establint un nou protocol de l’Institut Català de 
Finances per a la concessió de crèdits específicament per pimes, autònoms 
i emprenedors que millori de forma real i efectiva les condicions de retorn i 
preus que imposa el mercat privat i també la burocratització dels processos 
de concessió, fent-los més ràpids i efectius. 
 

2.3.2.3 El Parlament insta el Govern de la Generalitat a impulsar la recerca i el 
desenvolupament com a factor fonamental per impulsar la competitivitat de 
les nostres pimes, constituint un fons de transferència de tecnologia que 
impulsi de manera activa els avenços en matèria de R+D de les universitats 



catalanes i dels Centres Tecnològics al teixit empresarial català, 
especialment entre les PIME que no tenen capacitat financera per tenir 
departaments d’R+D+i. 

 
2.3.2.4 El Parlament insta el Govern de la Generalitat a facilitar la internacionalització 

de les nostres empreses obrint una Oficina d’Atenció a la PIME 
especialitzada en la captació de mercats exteriors, amb assessorament àgil 
i integral que permeti a les empreses determinar els seus millors mercats 
objectiu i iniciar els canvis organitzatius que suposa començar a ser 
empresa exportadora.  

 
2.3.2.5 El Parlament insta el Govern de la Generalitat a dinamitzar l’estalvi privat  

immobilitzat, liderant la creació del fons d'inversió Cat5000 en col·laboració 
público-privada, que comptarà com a mínim amb 5.000 milions d’euros per 
fomentar el creixement, la ocupació, i els projectes lligats a la 
internacionalització i la millora  de la competitivitat via innovació. Les 
aportacions als fons seran exclusivament privades i els responsables de la 
gestió i avaluació dels objectius del fons seran empresaris, professionals i 
representants dels treballadors majoritàriament, acompanyats per 
l’administració pública. 

 
2.3.2.6 El Parlament insta el Govern de la Generalitat a promoure la concertació dels 

agents socials i econòmics a nivell territorial i sectorial amb la constitució de 
les Taules de Concertació de ciutat, de comarca i/o sectorials per identificar 
oportunitats d’inversió, mesures d'estalvi compartit, formació de bosses de 
contractació i/o finançament comunes. 

 
2.3.2.7 El Parlament insta el Govern de la Generalitat a impulsar un Pla per l’Eficiència 

Energètica i l’Ocupació, constituint un fons amb recursos públics i privats de 
fins a 2.000 milions d’euros per finançar les mesures d’estalvi energètic 
d’empreses i llars, generant així llocs de treball i disminuint la factura 
energètica total de Catalunya. 

 
2.3.2.8 El Parlament insta el Govern de la Generalitat a instar el Govern de l’Estat a 

derogar el Reial Decret Llei 1/2012 pel qual es procedeix a la suspensió 
dels procediments de pre-assignació de retribució en les noves 
instal•lacions de producció d'energia elèctrica en règim especial, que 
suprimeix els ajuts a les energies renovables impedint així el 
desenvolupament d’un sector industrial a Catalunya basat en l’economia 
verda vital per la generació de llocs de treball i per la independència 
energètica de Catalunya. 

2.3.2.9 El Parlament insta el Govern de la Generalitat a constituir un fons público-
privat, dotat de manera progressiva fins els 200 milions d’euros per a la 



inversió sense avals en projectes de noves empreses (agrupant els 
diferents capitals que cerquen entrar en préstecs participatius, business 
angel, capital llavor, etc.), sobretot de base tecnològica i amb possibilitat de 
creixement (patents). 

 
2.3.3 Pla pel foment de l’ocupació 

 
2.3.3.1 El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar abans 

d’un mes un Pla de Xoc per fer front al col•lapse dels sistema ocupacional 
de Catalunya que articuli:  
- Pel que fa a les Oficines de Treball de la Generalitat (OTG), garantir la 
suficiència de recursos econòmics i humans, per fer front a les necessitats 
de formació, orientació i intermediació dels usuaris. 
- Pel que fa a la xarxa ocupacional pública i sense afany de lucre que 
col•laboren amb els serveis de la Generalitat, prioritzar els recursos 
disponibles, especialment al món local i el tercer sector. 
- La reordenació en l’execució dels recursos disponibles a l’efecte de 
garantir-ne la seva màxima eficàcia i eficiència. 
- L’agenda de re-organització i re-estructuració de la política ocupacional 
que doni prioritat a la col·laboració entre el sector públic i el sector privat. 
- La reorganització dels instruments principals de les polítiques d’ocupació 
a Catalunya: el Pla d’ocupació de Catalunya i el Servei d’Ocupació de 
Catalunya. 

 
2.3.3.2 El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir la 

convocatòria de subvencions per a Plans d’Ocupació i executar els 
pagaments pendents, incloent el pagament amb caràcter retroactiu dels 
mesos d’activitats previs a les resolucions. 
 

2.3.3.3 El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear urgentment 
una taula de treball que compti amb representants dels agents econòmics i 
socials i dels Grups Parlamentaris al Parlament de Catalunya, per tal de:  
- Consensuar i concretar l’agenda de mesures a prioritzar en la negociació 
entre el Govern de la Generalitat i el Govern de l’Estat, amb l’objectiu 
d’aconseguir que la reducció de recursos per polítiques actives d’ocupació 
en el 2012 no sigui superior al 25% dels recursos transferits de forma 
efectiva en el 2011, tal i com va comprometre’s l’Estat. 
- Consolidar les competències de la Generalitat en matèria d’ocupació i 
autoritat laboral. 
-  Recuperar les transferències dels recursos per tal de reduir l’impacte que 
suposen les previsions dels Pressupostos Generals de l’Estat per al 2012. 



-  Prioritzar la creació d’empreses, l’ocupabilitat de les persones amb perfils 
amb més dificultats i la revisió en profunditat de les polítiques d’ocupació, 
els dispositius i la xarxa per abordar-les. 

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

 
2.4.1 Restablir el nivell de recursos dedicats al foment de l’ocupació, per intentar 

apropar-se com a mínim al compromís de reduir a la meitat l’atur en aquesta 
legislatura. 
 

2.4.2 Paralitzar immediatament els Expedients de Regulació d’Ocupació oberts en 
empreses i entitats públiques de la Generalitat com l’INCÀSOL o GISA i 
restablir les negociacions amb les representant dels treballadors i treballadores 
per tal de garantir la continuïtat de les plantilla.  

 
2.4.3 Suprimir l’impost sobre estades en establiments turístics i regular un nou 

impost, a través de la Llei de mesures fiscals i financeres que acompanyi als 
Pressupostos de la Generalitat per al 2013, que gravi l’explotació del nostre 
patrimoni cultural, natural i paisatgístic en benefici del turisme i que compensi 
als ens locals de l’excés de despeses sobre els seus serveis bàsics als que 
han de fer front per la singular recepció de turistes als seus municipis. 
 

2.4.4 Suprimir la Taxa sobre els actes preparatoris i els serveis accessoris de millora 
de la informació inherents al procés per a la prescripció i dispensació de 
medicaments i productes sanitaris mitjançant l’emissió de receptes mèdiques i 
ordres de dispensació, coneguda col·loquialment com a “euro per recepta” per 
evitar el doble repagament farmacèutic a Catalunya. 
 

2.4.5 Blindar normativament, a través de les competències pròpies de Catalunya, un 
model de salut d'accés universal i un nivell de taxes que no erosioni l'equitat, 
seguin l’exemple del País Basc. 
 

2.4.6 Reprendre les convocatòries anuals de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora 
de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial. 
 

2.4.7 Reunir els signants del Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació per 
revitalitzar aquest acord, i reformular l’itinerari de finançament que figura en el 
Pacte, per tornar a dotar d’un horitzó financer creïble a aquestes polítiques amb 
l’objectiu d’arribar a una despesa del 2% del PIB el 2020. 
 

2.4.8 Revisar de nou el model de preus públics de les matrícules universitaris, 
garantint com a mínim que el 50% dels estudiants tenen accés a beques, 
beques salaris, préstecs i ajuts. 



 
2.4.9 Anul·lar el procés de privatització de l’empresa TABASA i mantenir el seu 

caràcter públic d’empresa gestora de la mobilitat dels túnels de Vallvidrera i del 
Túnel del Cadí així com d’instrument d’inversió per la millora i la gestió 
d’infraestructures del transport a Catalunya. 
 

2.4.10 Garantir que la titularitat del servei de subministrament d’aigua en alta al 
territori de la Regió Metropolitana de Barcelona romangui  en els poders 
públics. 
 

2.4.11 Fer les modificacions adients per tal d’establir que el Consell de la Xarxa Ter 
Llobregat com a Òrgan paritari entre els Ajuntaments de la Regió Metropolitana 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb competències per gestionar 
efectivament la xarxa regional d’abastament en alta i amb capacitat per decidir 
la tarifa que s’aplicarà a la venda d’aigua als distribuïdors i per controlar les 
inversions i la gestió del servei. 
 

2.4.12 Promoure a través de la seva acció exterior a Europa la creació d’una figura 
tributària sobre les transaccions financeres i sobre la tinença d’actius financers, 
així com la creació per col•laboració público-privada de l’Agència Independent 
de Qualificació de Crèdits Europea –EICRA, European Independent Credit 
Rating Agency–, que proporcioni informació sobre la solvència del deute sobirà 
europeu als inversors de forma independent, tant dels governs com de les 
empreses, fiable, transparent i que rendeixi comptes sobre l’elaboració i l’encert 
en les seves qualificacions. 
 

2.4.13 Comprometre’s amb l’elaboració i presentació al Parlament de reformes 
estructurals concretes, abans de finalitzar l’any, en els següents àmbits: 
 
- Administracions públiques catalanes: incentivant la seva compactació per 

tal de guanyar eficiència, impulsant la concentració i concertació de la 
gestió dels béns i serveis que es proveeixen i reduint la despesa 
improductiva, modificant els processos de contractació pública per dotar-los 
de transparència i més eficiència, reformant les modalitats de gestió i la 
definició d'àmbits i formes de col·laboració público-privada, etc. 

- Funció pública: propiciant canvis en l’accés a la funció pública i incentivant 
una major professionalització dels directius públics. 

- Educació: planificant i implementant un pla de desplegament integral de la 
Llei d’Educació de Catalunya que substitueixi al que ara mateix té paralitzat 
el Govern de la Generalitat. 

- Energia: Promoure una veritable reforma del model energètic a Catalunya, 
garantint que no s’allargarà el termini màxim de 40 anys de vida útil de les 
centrals nuclears i reformant el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic de 



Catalunya 2012-2020, per tal passar els objectius 20-20-20 sobre estalvi i 
eficiència, sobre producció d’energies renovables i disminució de gasos 
d’efecte hivernacle a 30-30-30. 

- Eficiència en la gestió de l’administració pública: Desplegament de les 
iniciatives que permetin traslladar de manera efectiva a les mútues laborals 
els costos actualment assumits per la xarxa pública d’atenció primària i que 
estan directament relacionats amb malalties qualificades com a malaltia 
laboral.  

- Sector agroalimentari: Elaborar el  Pla estratègic nacional de suport a 

l’agricultura i l’alimentació (PENSAA) atès que és un dels motors 

econòmics de Catalunya  i que pot ajudar a sortir el país de la crisi. Així 

com protegir i promoure el sòl per a usos agraris i la seva eficiència per tal 

d’incrementar la capacitat de producció alimentària a Catalunya. 

 


