PROPOSTA D’ACCIONS
A INCORPORAR
AL PLA DE GOVERN
2021 - 2025

1. Principi de respecte per la voluntat dels electors


Actualitzar el llibre blanc al nou escenari post-Primer d’Octubre després de constatar que no és
possible una transició nacional basada en l’acord amb Espanya, com dibuixava aquell document
en el 99% del seu contingut. Cal una actualització que analitzi i planifiqui altres vies per assolir la
independència.



Impulsar un projecte de llei de transitorietat jurídica i preparar la declaració d’independència, per
tal de desplegar-los dins l’actual legislatura en el moment en què es donin les millors condicions de
preparació i oportunitat internacional.



Rebutjar qualsevol ordre o indicació de qualsevol institució espanyola o entitat unionista, que haurà de ser tractada com a ingerència estrangera.



Elaborar un projecte de Llei d’anul·lació de totes les causes contra independentistes.



Promoure la unitat estratègica entre el front institucional, el moviment popular i el front internacional, per assolir la independència.

2. Principi de sobirania i no cooperació institucional


Retirar la Generalitat de les institucions, consorcis, patronats o fundacions compartides amb l’Estat espanyol.



Defensar política i jurídicament les lleis aprovades al Parlament de Catalunya i els càrrecs i funcionaris de la Generalitat en els casos de persecució de l’Estat pel seu càrrec, com amb el Tribunal de
Cuentas. A més del fons de l’Institiut Català de Finances, la Generalitat hauria de pagar les fiances
i entrar en un bucle d’acusacions per malversació del qual sigui impossible de sortir sense anul·lar
la causa sencera.



Aplicar la legislació anul·lada pel Tribunal Constitucional espanyol.



Contraposar nous projectes de llei catalans a lleis o projectes de llei espanyols que passen per sobre
les competències o sobre els drets dels catalans. Per exemple, fer una llei de seguretat nacional
catalana al Parlament que s’enfronti a la que està proposant el PSOE.

3. Principi de construcció de la institucionalitat pròpia


Posar en marxa una comissió al Parlament per recuperar i actualitzar la Llei de la Transició nacional.



Convocar tots els municipis catalans a una convenció per decidir accions concretes de política independentista que es puguin fer des dels ajuntaments amb la col·laboració de la Generalitat.



Incloure els sindicats nacionals com la Intersindical a les rondes de reunions i als documents quan
es parla de “sindicats majoritaris”.



Recollir el guant del President Ximo Puig i de la Presidenta Francina Armengol, i proposar una cimera de la nova Aliança Mediterrània a Sant Carles de la Ràpita o Alcanar.



Aprovar una nova llei de fusió de les quatre diputacions i repartiment de competències i finançament entre Generalitat, consells comarcals i ajuntaments.

4. Principi de sobirania fiscal i financera


Crear el banc públic de Catalunya.



Operar amb entitats financeres catalanes o amb bancs europeus no espanyols.



Cercar finançament fora de l’Estat espanyol.



Desenvolupar la implantació i la capacitat de gestió de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).



Desenvolupar l’ATC, tal com preveu l’Estatut vigent, com a finestreta única per facilitar la tramitació i el pagament d’impostos estatals, que permeti recaptar tots els impostos de l’administració
pública (incloent-hi empreses públiques, patronats, organismes, administració local i supramunicipal), de la ciutadania i de les empreses privades.



Elaborar anualment uns pressupostos alternatius, comptabilitzant l’import de l’actual dèficit fiscal
amb l’Estat espanyol.

5. Principi de sobirania econòmica


Prioritzar la compra, la gestió directa dels serveis o la contractació pública de proximitat.



Prioritzar les empreses de proximitat en les licitacions i concessions públiques de la Generalitat de
Catalunya.

6. Principi de sobirania en energia, infraestructures i mitjans de comunicació


Continuar l’extensió de les infraestructures de telecomunicacions necessàries (fibra òptica, 5G i
altres), que siguin de caràcter públic i estiguin controlades de manera exclusiva per les administracions catalanes, per garantir que en el moment de la desconnexió no hi haurà boicots en les operacions per part de les companyies amb seu a Madrid, cosa que ja va passar durant el referèndum
del Primer d’Octubre.



Garantir l’abastiment ininterromput d’energia elèctrica, gas i carburants quan es faci efectiva la
declaració d’independència, evitant els possibles boicots en els subministraments per part de les
companyies amb seu a Espanya.



Elaborar un pla per assolir un país independent energèticament, basat en un desplegament potent
de les energies renovables, prioritzant que siguin de titularitat pública, projectes comunitaris o de
proximitat. És important treballar perquè aquest pla pugui començar a tenir efectes tan immediats
com sigui possible.



Estudiar el consum d’energia actual i, fent el debat necessari amb el territori per establir on i quin
tipus de generació energètica cal, facilitar i impulsar la creació de les instal·lacions de producció
energètica al país, per garantir-ne l’abastiment tot donant compliment als compromisos de transició energètica pel canvi climàtic.



Millorar el finançament i els criteris d’eficiència dels mitjans de comunicació públics perquè els
recursos que s’hi emprin els permetin complir millor amb els seus objectius, sense complexos, des
d’una perspectiva catalana, sense subordinacions, quotes ni renúncies, amb el màxim respecte a
la praxi periodística i avançant cap a un marc comunicatiu comú dels territoris de parla catalana.

7. Principi de justícia lingüística: el català, llengua comuna dels catalans


Aplicar la totalitat de la legislació en matèria lingüística actualment vigent i que al seu moment va
ser aprovada pel Parlament de Catalunya.






L’article 128 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya
La Llei 20/2010, del 7 de juliol, del cinema
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació

Refundar els mitjans de comunicació públics per tal que recuperin el seu esperit fundacional de
foment de la llengua i la cultura catalanes, així com l’enfocament comunicatiu autocentrat en la
realitat dels territoris de parla catalana.



Crear un marc comunicatiu català en què es potenciïn la col·laboració i la compartició de recursos entre els diferents mitjans dels territoris de parla catalana.
Apostar de manera clara per la creació de continguts en llengua catalana infantils i juvenils.
Recuperar el canal infantil i juvenil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).



Revisar els criteris de subvenció a mitjans de comunicació privats per tal de potenciar el català com
a llengua pròpia, així com la construcció d’un marc comunicatiu català.



Incloure el català en l’oferta de la televisió de pagament i en plataformes de productes audiovisuals
a la carta.



Posar en marxa, en col·laboració amb les institucions locals que s’hi vulguin adherir, un Pacte nacional per la llengua que parteixi de la consideració que a la comunitat lingüística catalana li escauen
la mateixa plenitud i la mateixa seguretat, i li corresponen els mateixos drets que a qualsevol comunitat lingüística europea normalitzada de les seves dimensions.

8. Principi de seguretat pública per a un estat democràtic


Incorporar la revisió externa d’atestats al procediment per evitar muntatges policials.



Posar els serveis jurídics de la Generalitat al servei de la reversió de penes contra activistes.



Augmentar les mesures coercitives per sancionar els agents que incompleixin el Codi deontològic
del Cos de Mossos d’Esquadra (CME).



Promoure les formacions sobre drets de la ciutadania per tal que disposin dels coneixements necessaris per defensar-se davant de possibles abusos policials.



Avaluar l’actuació de la Brigada Mòbil i estudiar-ne la fusió amb l’Àrea Regional de Recursos Operatius.



Apostar per la mediació per evitar les actuacions de les unitats d’antidisturbis del CME.



Promoure la facilitació de la fiscalització de l’actuació de les unitats d’antiavalots, instal·lant el número de targeta d’identificació professional (TIP) als cascs de manera permanent i penalitzar els
agents que no el portin o intentin ocultar-lo.



Promoure el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) i invertir-hi.



Promoure la reconversió de la Comissaria General d’Informació en l’Agència Nacional d’Intel·ligència
i promoure’n el control democràtic a través del Parlament de Catalunya.

9. Principi d’acció internacional


Promoure la reglamentació internacional del dret a l’autodeterminació des del Departament d’Exteriors. Cal repensar de dalt a baix la política de cooperació internacional i impulsar, i si cal finançar,
un autèntic tribunal internacional sota el paraigua de Nacions Unides que pugui dirimir casos i
establir doctrina.



Tornar a organitzar des del Diplocat debats sobre el dret a l’autodeterminació com a eina per a la
resolució de conflictes.



Garantir que tot el personal del Departament d’Exteriors parla, a més de català i castellà, com a
mínim una tercera llengua amb fluïdesa.



Potenciar el servei internacional de l’Agència Catalana de Notícies (ACN).

10. Principi de justícia social: la república catalana al servei de les persones


Actuar amb sentit d’Estat i amb urgència, davant de la greu situació de pandèmia, i crisi socioeconòmica a la qual s’enfronta el país.








Identificar, afrontar i aportar solucions a les necessitats i disfuncions més urgents, en sanitat,
ensenyament, serveis socials, cultura, etc.
Reconèixer els sistemes sanitari i educatiu com a serveis fonamentals de la comunitat i tractar-los en conseqüència, a tots nivells. Cal que el Govern faci compatible la salut de les persones
amb l’activitat econòmica.
Valorar i educar en salut preventiva per evitar el col·lapse hospitalari i potenciar la qualitat de
vida.
Incloure el canvi climàtic com un factor més d’impacte sobre la salut.
Potenciar els serveis de salut mental, especialment els adreçats al jovent.
Garantir la igualtat d’oportunitats i lluitar contra la bretxa digital docent amb el Pla d’Educació
Digital 2020-2023. Tenir en compte la població adulta, que perd moltes oportunitats per la
manca de formació digital bàsica.



Concretar com es construeix el mur de defensa dels drets fonamentals bàsics anunciat a l’Acord de
Govern.



Elaborar un Pla d’ocupació i emancipació juvenils que eviti la precarització del jovent del país i la
pèrdua de talent de tota una generació.







Posar en pràctica de manera urgent el Document de Bases de l’Estratègia Catalana de Formació
i Qualificació Professionals de Catalunya (2020-2030) que defineix cap a on ha d’anar la Formació Professional (FP) al llarg de la dècada que ve.
Controlar el bon funcionament de la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació
Professionals per a la integració de l’FP inicial, contínua i ocupacional.
Fer el seguiment, i si escau fer extensiu a més indrets del país, el Programa Referent d’Ocupació
Juvenil i de les noves instal·lacions del Centre de Noves Oportunitats Maresme-Vallès, a Mataró.
Aprovar, desplegar i dotar de pressupost el Pla Nacional de Joventut.
Impulsar el Pla de xoc per a l’ocupació juvenil en el marc del Pla de rescat social.

