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Introducció

El 2 de juny del 2020 el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’acord 
GOV/69/2020 pel qual es va crear el Grup de Treball Catalunya 2022, un òrgan col·le
giat assessor del president de la Generalitat i del Govern, amb l’objectiu d’incorporar 
el talent d’àmbits i disciplines ben diferents i comptar amb el compromís de la socie
tat civil en la definició de polítiques orientades a garantir la competitivitat i el desen
volupament del país en els escenaris futurs que es poguessin derivar de la covid19.

El Grup de Treball Catalunya 2022 ha estat coordinat per Victòria AlsinaBurgués i 
Genís Roca Verard, i format pels vocals Joan Abellà Barril, Jordi Amat Fusté, Oriol 
Amat i Salas, Josep Maria Benet Ferran, Elisenda BouBalust, Elies Campo i Cid, Mò
nica Campos Estévez, Albert Cañigueral Bagó, Mercè Crosas i Navarro, José Antonio 
Donaire Benito, Martina Font Olivé, Anna Garriga Ripoll, Gabriel Jené Llabrés, Jacint 
Jordana Casajuana, Josep Maria Martorell Rodon, Ramon Maspons Bosch, Neus Mon
llor Rico, Cristina Nadal Sanmartin, Laura Peracaula Basagaña, Mercedes Pujol Arti
gas, Coral Regí Rodríguez, Josep Maria Salas i Prat, Jordi Sellas i Ferrés, Maria Sisternas 
Tusell, Montse Solsona Pairó, Lluís Torner Sabata, Laura Urquizu Barasoain i Mont
serrat Vendrell Rius. Adscrit al Departament de la Presidència, ha comptat amb el 
suport de la Direcció General d’Anàlisi i Prospectiva.

El grup ha desenvolupat la seva activitat amb total independència, i ha treballat a 
cavall de dues legislatures amb el compromís de lliurar un document propositiu al 
següent govern de la Generalitat. La seva tasca és complementària a la realitzada per 
la Comissió per a l’Elaboració del Pla per a la Reactivació Econòmica i Protecció So
cial com a conseqüència de la crisi de la covid19 (CORECO), un esforç liderat pel mateix 
Govern, i també a la realitzada pel Comité Assessor Next Generation EU (CONEXT 
CATEU), més focalitzada en els recursos econòmics que, de manera extraordinària, 
ha mobilitzat la Unió Europea. 
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Els membres del Grup de Treball Catalunya 2022 s’han autoimposat el criteri de se
leccionar accions raonablement possibles en les circumstàncies actuals del país, 
sense entrar en especulacions polítiques o econòmiques, i centrantse en aquelles 
que es puguin iniciar en un curt termini encara que el seu assoliment no sigui imme
diat. Aquestes accions no només van dirigides a la Generalitat de Catalunya sinó que 
també interpel·len altres entitats públiques i privades del país. Per fer aquesta tasca 
han establert diàleg amb centenars de persones i entitats, i es va fer una crida a la 
ciutadania que va permetre rebre més de 1.400 propostes d’accions concretes. El 
resultat que es presenta és fruit d’un treball coral i compartit, i haverne format part 
no compromet necessàriament les persones que hi han participat a compartir totes 
les propostes i conclusions.
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Resum executiu

La història ens explica que quan el món ha abraçat processos de transformació el 
nostre país s’hi ha incorporat de manera decidida gràcies a l’empenta de la societat 
civil, que ha explorat el futur tant des de l’economia i el món d’empresa, com des de 
la ciència i les arts. La construcció del canal d’Urgell o de la primera línia ferroviària 
de l’Estat espanyol són coetànies del moviment cultural de la Renaixença o l’aparició 
dels ateneus populars. Amb aquests antecedents, el Grup de Treball Catalunya 2022 
aporta una reflexió des de la societat civil per afrontar una situació de crisi sanitària 
conjuntural que coincideix amb un moment de canvis estructurals cap a una societat 
digital. Lluny d’un receptari d’obligat compliment, aquest treball pretén ser motor 
de debats, reflexions i, tant de bo, també de decisions.
 
El Grup de Treball Catalunya 2022 ha organitzat les seves propostes en tres àmbits: 
societat, economia i administració. Entén que el moment reclama prioritzar l’aten
ció, la cura i el creixement de les persones; el desenvolupament de l’economia i la 
competitivitat del país, i la modernització de l’administració, per tal que esdevingui 
un motor eficient que treballi en xarxa orientat a la generació de valor públic. Una 
idea de país amb les persones al centre de l’equació. 
 
Per poder assolir una societat justa, apoderada i capaç, considerem que l’educació 
i la cultura són els principals motors de transformacions tant personals com col·lec
tives i de país. Són la porta d’accés als drets i a l’esperit crític, i cal posar el focus tant 
a accelerar la transformació del sistema educatiu com en una política cultural 
orientada al desenvolupament de les persones, i no només en el de les indústries 
o els equipaments. Cal coordinar els espais de cultura de proximitat, però també els 
centres nacionals, i ser capaços d’avaluar el retorn social de tot el sistema cultural. 
Necessitem innovar en continguts, formats i canals de distribució, i afrontar els rep
tes del sector audiovisual i digital refundant els mitjans de comunicació públics, 
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conscients que en aquest món cada cop més globalitzat i digitalitzat tenim un repte 
sever en la defensa de la llengua i en el futur de la nostra identitat cultural. Cultura 
i educació van de la mà i, per tant, en paral·lel també necessitem accions concretes 
contra el fracàs i l’abandonament escolar, i augmentar l’autonomia dels centres 
escolars, així com, alhora, enfortir les xarxes educatives del territori i articular dife
rents solucions que permetin processos de formació al llarg de la vida, que han 
d’incloure també la formació professional.
 
La gran majoria de les accions aquí proposades volen ajudar a solucionar problemes 
estructurals que la pandèmia no ha fet més que evidenciar o agreujar. La crisi sani
tària ha provocat amenaces en termes de salut, feina, habitatge i en les perspectives 
de futur, fent encara més palesa la necessitat d’avançar cap a un model integral 
d’atenció i cura de les persones que sigui més efectiu i proactiu. Cal connectar salut 
serveis socials, superant l’estigmatització que associa els serveis socials només a 
persones en situacions límit, i universalitzarlos per tal que tothom tingui un profes
sional de referència tant mèdic com social que l’acompanyi en el seu desenvolupament 
vital, amb una mirada holística i potenciadora de la relació personacomunitat. Cal 
millorar les condicions de les persones ocupades en treballs domèstics i de cura 
de persones dependents, visibilitzar el valor econòmic de tota aquesta activitat i 
ordenar jurídicament les professions d’aquest sector. Proposem l’accés a l’habitatge 
com a element crític per solucionar desigualtats estructurals, amb una intervenció 
decidida per assolir que el 10 % del parc d’habitatge sigui públic en 10 anys.
 
La competitivitat de la nostra economia dependrà del talent i la innovació. Necessi
tem ser molt actius a l’hora de millorar i actualitzar el nostre sistema regulador i 
també el fiscal per posarlos d’una vegada al servei dels canvis que volem promoure 
com a país, com ara la construcció d’avantatges competitius aplicant l’economia 
circular o, en concret, la innovació verda al teixit industrial tradicional. Proposem 
accions concretes en defensa del comerç de proximitat, amb mecanismes ja cone
guts —com les àrees de promoció econòmica urbana— o nous —com la creació de 
centrals logístiques urbanes—, i també accions específiques per al turisme —com 
ara la reorientació de l’impost d’estada en establiments turístics o la posada al dia 
del nostre màrqueting turístic tant pel que fa a model de governança com a usos de 
la tecnologia.
 
Més enllà de la ja coneguda necessitat d’assolir una major sobirania en la gestió de 
les nostres principals infraestructures, hem volgut posar l’accent en la també neces
sària sobirania en termes energètics i alimentaris. Cal una aposta decidida per 
l’energia de km 0 tant a escala municipal com en els habitatges familiars, i també 
fomentar la compra de producte local i ecològic, donant suport a les explotacions 
agrícoles, ramaderes, forestals i pesqueres per tal que se’n millori la gestió, s’integrin 
ambientalment i s’apliqui la tecnologia a les seves llotges i mercats amb l’objectiu 
d’esmenarne els preus, reduirne els costos i millorarne la competitivitat.
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La recerca científica és motor de desenvolupament i necessitem insistir en la for
mació, captació i retenció de talent, així com en la transferència de tecnologia i 
coneixement, i dotarnos de programes d’incentius fiscals, fons d’inversió i models 
de compra pública en defensa dels projectes generats en l’ecosistema emprenedor 
del país, tant els basats en tecnologies disruptives com els que ja estan en fase de 
maduració. Necessitem un país de ciència i dades en què les decisions al voltant  
de salut, economia, organització del territori, educació i drets i deures de la ciutadania, 
entre d’altres, es construeixin a partir de coneixements científics i fets basats en evi
dència empírica. Cal disposar d’un sistema de dades territorialitzades en temps real 
que acompanyi la presa de decisions tant de la ciutadania com dels sectors públic i 
privat.
 
L’activació del país que proposa aquest document requereix una administració cen
trada en la creació de valor públic que promogui i faciliti la participació de la socie
tat civil; una administració tractora i catalitzadora del canvi que es modernitza per 
tenir la capacitat d’orquestrar un model de col·laboració publicoprivada que vehi
culi el compromís de la societat civil (empreses, associacions, ciutadania) en el desen
volupament del país i el benestar de les persones. Necessitem nous sistemes de 
selecció i promoció de personal en l’administració, regular la precarietat laboral i 
professionalitzar la direcció pública —a partir de l’àmbit de les direccions generals—, 
i fomentar les carreres horitzontals i la mobilitat dels treballadors públics entre 
diferents administracions i entitats del sector públic arribant a l’extrem que una per
sona pugui, per exemple, treballar uns dies a la Generalitat i la resta de la setmana a 
un ajuntament. Proposem crear mecanismes per avaluar l’activitat de l’administra
ció en funció del valor públic generat —i no només segons el compliment dels ter
minis i les condicions—, així com redissenyar processos, facilitar l’autonomia de 
gestió dels organismes públics i fomentar les auditories ciutadanes.
 
La vertebració del territori demana aplicar nous sistemes de finançament de l’ad
ministració local, la coordinació dels plans territorials i un pla especial per a micro
pobles, però també un gran pacte forestal que fomenti l’economia verda i un pacte 
blau per a la conservació i explotació sostenible de la costa catalana. Aquesta realitat 
territorial també comporta garantir una connectivitat de primer nivell arreu del 
país, així com eliminar la pobresa digital, per tal de poder pujar el país al núvol. 
Necessitem una arquitectura transversal de dades personals que englobi les dife
rents administracions, aplicant el sistema once only a qualsevol tràmit, i una llei del 
sector públic digital que ens desbloquegi els actuals topalls legals que impedeixen 
desplegar seriosament els serveis digitals d’una societat moderna.

Dotze objectius ordenats en tres àmbits i desplegats en 91 accions per fer un reset al 
país. Una proposta per obrir un debat de país orientat a l’acció.



   ÀMBiT 1 
Una societat justa,  
apoderada i capaç

   objECTIu 1  
Impulsar l’accés i la participació en la 
cultura tot innovant en continguts, 
formats i canals de distribució

  Acció 1.1  
   Augmentar i reenfocar la inversió en cultura 

cap a la participació per garantir l’equitat en 
l’accés i garantir la igualtat d’oportunitats  
de capacitació i desenvolupament  
personal

  Acció 1.2  
   Aprovar l’estatut de l’artista per tal d’assolir 

les garanties econòmiques i laborals a què 
tenen dret com a treballadors culturals

  Acció 1.3  
   Promoure i desenvolupar els usos del català 

a internet, dotantnos d’infraestructures  
digitals culturals

  Acció 1.4  
   Afrontar els reptes del sector audiovisual  

i digital a Catalunya, refundant els mitjans 
de comunicació públics per tal que 
esdevinguin un motor d’innovació en 
continguts, formats i canals de distribució

  Acció 1.5  
   Coordinació dels espais de cultura  

de proximitat per afavorir l’intercanvi  
i aprenentatge compartit

  Acció 1.6  
   Dotar les grans infraestructures culturals  

de Catalunya de la planificació,  
el finançament, la coordinació d’activitat  
i la projecció internacional conjunta que 
necessiten

 

  Acció 1.7  
   incorporar l’educació artística als centres 

d’aprenentatge

  Acció 1.8  
   Fomentar la lectura com a mecanisme  

de desenvolupament competencial  
i pensament crític al llarg de la vida

  Acció 1.9  
   Repensar el Consell Nacional de la Cultura  

i de les Arts

  objECTIu 2  
   Accelerar la transformació del sistema 

educatiu

  Acció 2.1  
   Accelerar la transformació educativa  

i establir un pla per digitalitzarla

   Acció 2.2  
   Augmentar l’autonomia dels centres 

educatius i enfortir les xarxes educatives  
al territori

  Acció 2.3  
   Garantir una escolarització equilibrada i 

universalitzar l’accés a l’educació infantil  
de primer cicle

  Acció 2.4  
   Dissenyar un pla d’abordatge del fracàs 

escolar i l’abandonament prematur tot 
millorant les estratègies de diagnòstic 
precoç i el seguiment personalitzat

  Acció 2.5  
   Millorar la formació professional impulsant  

la dualitat i la formació contínua 

  Acció 2.6  
   Fomentar les escoles de segona oportunitat  

i les escoles d’adults 

 

Índex d’accions
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   objECTIu 4  
Fomentar l’habitatge digne, assequible  
i sostenible com a mecanisme de lluita 
contra les desigualtats

  Acció 4.1  
   Pla de xoc territorial per a l’habitatge 

assequible que permeti que d’aquí  
a 10 anys el 10 % de l’habitatge sigui públic

  Acció 4.2  
   Prioritzar la rehabilitació en lloc de 

l’enderroc i la construcció de nous 
habitatges

  Acció 4.3  
   Monitorització de l’oferta i la demanda 

d’habitatge públic per tal d’ajustarles millor 
tot coordinant les polítiques municipals  
i regionals i supervisant la consecució dels  
objectius anuals

  Acció 4.4  
   Coordinar la política d’habitatge amb els 

serveis socials per tal de cobrir amb celeritat 
les situacions d’emergència i disposar d’un 
sistema d’ajuts extraordinaris mentre 
s’amplia el parc públic d’habitatges en els  
propers 10 anys

  Acció 4.5  
   impulsar accions específiques per a les 

àrees urbanes d’alta densitat que 
garanteixin habitatges assequibles en un 
model de ciutat d’usos mixtos integrats

  Acció 4.6  
   impulsar accions específiques per al món 

rural com a part d’una estratègia global de 
repoblament de la Catalunya buida

   ÀMBiT 2 
Una economia competitiva 
basada en el talent  
i la innovació

   objECTIu 5  
Innovar en sectors tradicionals i nous  
per recuperar posició al món 

  Acció 5.1  
   Creació d’un grup interdisciplinari  

i permanent per innovar en regulació  
en camps clau per a la modernització  
del país

  Acció 5.2  
   Revisió, desenvolupament i innovació en 

fiscalitat transformantla en un instrument 
que contribueixi als objectius  
de desenvolupament del país

 

   objECTIu 3  
Crear un sistema integral d’atenció i cura 
de les persones al llarg de la vida

  Acció 3.1  
   Crear un organisme únic que mediï l’àmbit 

social i el de salut, establint una finestreta 
única

  Acció 3.2  
   El treballador social com a referent de cada 

persona des del dia que naixem amb 
caràcter universal 

  Acció 3.3  
   Llei d’acció concertada per a la provisió dels 

serveis d’atenció a les persones al marge de 
la Llei de contractes del sector públic 

  Acció 3.4  
   Llei d’ordenació de les professions del sector 

de l’atenció a les persones que garanteixi 
equitat en els sous i condicions laborals amb 
independència de si realitzen la seva 
activitat professional en el sector sanitari  
o social

  Acció 3.5  
   Mesurar i visibilitzar el valor econòmic del 

treball de cura no remunerat i adoptar 
mesures que ens encaminin cap a la 
corresponsabilitat des d’una perspectiva 
d’equitat de gènere

  Acció 3.6  
   Contractes laborals dignes per a les 

persones ocupades en treballs domèstics  
i de cura de persones dependents que 
garanteixin la protecció social i una  
jubilació digna

  Acció 3.7  
   Transformar el model d’atenció domiciliària 

potenciant l’entorn comunitari, la predicció, 
la prevenció i l’acompanyament amb  
el binomi tecnologia i professional

  Acció 3.8  
   Ampliar la cobertura de renda garantida de 

ciutadania per reduir l’alarmant bretxa entre  
els actuals perceptors i les persones que 
viuen amb carència material severa i en risc 
de pobresa

  Acció 3.9  
   Fer efectiu l’acompanyament i la integració 

social per a les persones amb problemes  
de salut mental i discapacitats per tal que 
puguin desenvolupar una vida plena  
i amb autonomia personal

  Acció 3.10  
   Pla nacional contra la violència masclista 

que posi al centre d’atenció la dona i que 
permeti avaluar el grau d’implementació  
i l’eficiència dels circuits existents 
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   objECTIu 6  
Assolir la sobirania en energia  
i alimentació

  Acció 6.1  
   impulsar decididament la creació d’energia 

sostenible km 0 tot promovent un estudi 
tècnic que determini en 6 mesos la millor 
adequació de cada tipus de font d’energia 
als diferents territoris i sectors

  Acció 6.2  
   Cedir terrenys públics per a instal·lacions 

energètiques publicoprivades d’escala 
municipal

  Acció 6.3  
   Ajudes, incentius fiscals i suport per 

aconseguir la sobirania energètica als 
habitatges familiars 

  Acció 6.4  
   «Catalunya eCar friendly»: desplegar  

en tot el territori un pla publicoprivat 
d’infraestructura de punts de recàrrega  
que permeti incentivar el mercat  
del vehicle elèctric

  Acció 6.5  
   Compra pública responsable de producte 

local i ecològic per tal de reforçar la viabilitat 
de la xarxa d’empreses i cooperatives 
agroalimentàries catalanes

  Acció 6.6  
   Promoure el desenvolupament de la xarxa 

catalana d’infraestructures 
agroalimentàries locals  
tot fomentant la inversió publicoprivada 

  Acció 6.7

   Estructurar programes integrals de 
rejoveniment agrari adaptats a la nova 
realitat econòmica i social del camp català

  Acció 6.8  
    integració ambiental de les empreses 

alimentàries a través d’un pla de 
col·laboració publicoprivada que ho faci 
possible 

  Acció 6.9  
   Aplicar la intel·ligència artificial al mercat  

de productes agrícoles i pesquers que  
ha de permetre reduir costos, estabilitzar  
el mercat, millorar preus i augmentar  
la competitivitat

  Acció 6.10  
   Crear un cos públic d’experts per a 

l’assessorament en la gestió innovadora  
de les explotacions agrícoles, ramaderes, 
forestals i pesqueres

  Acció 5.3  
   Reformar l’Autoritat Catalana de la 

Competència per dotarla de la força 
necessària per vetllar per la competència 
dels mercats i perseguir les pràctiques 
d’abús de posició de domini

  Acció 5.4  
   Reestructuració, innovació i impuls del 

Servei d’Ocupació de Catalunya per tal de 
poder fer front proactivament a la revolució 
industrial 4.0 que comporta una 
transformació radical  
del mercat de treball

  Acció 5.5  
   incorporar la innovació verda en el teixit 

industrial tradicional tot produint productes 
tèxtils i farmacèutics, entre d’altres, per al 
mercat europeu i liderant una part de  
la indústria mundial responsable amb  
el medi ambient

  Acció 5.6  
   Dissenyar un pla d’acció per a l’economia 

circular que estimuli la competitivitat 
empresarial, la innovació tecnològica i la 
creació d’ocupació estable per aconseguir 
una millora de la sostenibilitat ambiental 
d’un nou model de producció i consum

  Acció 5.7  
    implantar 15 àrees de promoció econòmica 

urbana a un mínim de 10 ciutats  
de Catalunya

  Acció 5.8  
   Crear l’oficina per a la digitalització del 

comerç de les petites i mitjanes empreses 
per donar un suport integral en el procés 
d’adaptació als mercats en línia

  Acció 5.9  
   Crear centrals logístiques urbanes per 

racionalitzar la distribució en la darrera 
milla i la vertebració d’un comerç omnicanal 
eficient i sostenible

  Acció 5.10

   Reorientar l’impost d’estades en 
establiments turístics cap a la millora  
de la protecció i recuperació de l’entorn  
i el patrimoni del país 

  Acció 5.11  
   Crear un sistema d’orientació turística  

que combini eines d’intel·ligència artificial 
amb un nou model de governança 
publicoprivada per tal de connectar millor 
l’oferta i la demanda

  Acció 5.12  
   Crear una plataforma d’innovació turística 

que connecti l’experiència d’un sector 
madur i amb poca tradició d’innovació amb 
altres sectors d’alta innovació per tal de 
millorar la competitivitat del sector
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  Acció 8.4   
   Convertir l’institut d’Estadística de 

Catalunya en el centre neuràlgic  
que centralitzi tota la informació del país  
i crear la figura del responsable  
de dades per territoris i sectors

   ÀMBiT 3  
Un sector públic reformat,  
àgil i tractor

   objECTIu 9  
Un sector públic que promou i atreu  
el talent

  Acció 9.1  
   Redefinir el concepte de lloc de treball 

i adscripció orgànica introduint el 
model de treball per projectes que 
creï equips interdisciplinaris i posi el 
talent humà a disposició de tota 
l’organització

  Acció 9.2  
   Transformar l’Escola d’Administració 

Pública de Catalunya en un espai d’anàlisi  
i prospectiva que acrediti nous sistemes  
de selecció i promoció de personal

  Acció 9.3  
   impulsar, d’una vegada per totes,  

l’ordenació de la direcció pública 
professional en les administracions 
públiques catalanes, aplicantla a partir  
de l’àmbit de les direccions generals

  Acció 9.4  
   Regular la precarietat laboral dels 

interins ordenant un sistema que  
no abusi d’aquesta figura i reubiqui 
adequadament tot el personal que  
es troba en aquesta situació  
en els propers cinc anys

  Acció 9.5   
   Fomentar les carreres horitzontals  

i la mobilitat dels treballadors públics 
 entre diferents administracions i entitats 
del sector públic

   objECTIu 10  
Una administració centrada en la  
creació de valor públic i que faciliti  
la participació de la societat civil

  Acció 10.1   
   Crear un observatori centrat en la creació  

de valor públic i redefinir els serveis públics, 
els processos administratius i el model de 
gestió dels recursos humans a partir 
d’aquest criteri

   objECTIu 7  
Potenciar la creació de coneixement  
i el seu aprofitament industrial i social

  Acció 7.1  
   Reforçar l’aposta per la recerca científica 

com a motor de desenvolupament i posar 
en marxa el Consell per a la Recerca i la 
innovació de Catalunya

  Acció 7.2  
   Potenciar els instruments de cooperació 

entre empreses, universitats i entitats 
públiques de recerca

  Acció 7.3  
   Fomentar la formació, captació i retenció  

de talent

  Acció 7.4  
   Adoptar normatives de gestió de la recerca  

i dels seus resultats que incorporin incentius  
a la gestió eficaç i a la transferència de 
tecnologia i coneixement 

  Acció 7.5  
   Aprofundir en programes d’incentius fiscals 

per afavorir l’ecosistema d’innovació

  Acció 7.6  
   Crear un fons d’inversió per invertir en 

projectes basats en tecnologies disruptives  
i obrir una línia d’ajuts finalistes de suport  
a la maduració de tecnologia

  Acció 7.7  
   Estendre el model de compra  

pública precomercial per afavorir la 
comercialització de productes innovadors 
generats per empreses emergents  
catalanes

  Acció 7.8  
   Crear fons especials per a tecnologies  

i dispositius mèdics en fase scale-up 
(postempresa emergent)

  Acció 7.9  
   Fomentar la difusió del coneixement 

científic i les actituds innovadores  
a la societat

   objECTIu 8  
Fer un país de ciència i dades

  Acció 8.1  
   Exigir l’elaboració de polítiques basades  

en evidència empírica

  Acció 8.2  
   Estendre repositoris per a la publicació i 

anàlisi de dades públiques i de recerca, 
fomentant la ciència oberta

  Acció 8.3  
   impulsar la col·laboració publicoprivada  

en l’àmbit de les dades



11
RESET

Crida per reactivar el país

  Acció 11.5   
   Pla especial per a micropobles per tal  

de resoldre problemes estructurals 
vinculats a l’atenció sanitària bàsica, 
educació i connectivitat, i permetre que 
siguin els primers a ser sostenibles 
energèticament i ecològicament

  Acció 11.6   
   Pacte forestal català que fomenti l’economia 

verda que combini l’explotació i la protecció 
forestals tot donant estabilitat laboral a les 
poblacions rurals

  Acció 11.7   
   Pacte blau català basat en la col·laboració 

publicoprivada per a la conservació i 
explotació sostenible de la costa catalana

  Acció 11.8   
   Transformar ecològicament Barcelona i la 

seva àrea metropolitana per tal d’afavorir un 
model de ciutats de proximitat 
interconnectades

   objECTIu 12  
Pujar el país al núvol

  Acció 12.1   
   Establir el principi once only per a tots els 

tràmits administratius al mateix temps que 
s’apodera el ciutadà com a únic propietari 
de la informació

  Acció 12.2   
   Construir una arquitectura transversal de 

dades personals que permeti fer efectius 
els drets i deures digitals dels ciutadans 

  Acció 12.3   
   Garantir una connectivitat de primer nivell 

arreu del país a través d’infraestructures 
segures de titularitat pública

  Acció 12.4   
   Aprovar la llei del sector públic digital  

de Catalunya

  Acció 12.5   
   Pobresa digital zero tot garantint al mateix 

temps l’alfabetització de tota la població en 
tecnologies digitals

  Acció 10.2   
   Crear oficines internes d’assessorament  

i fiscalització tècnica independent a cada 
Departament de la Generalitat de Catalunya

  Acció 10.3   
   Escurçar els terminis de tramitació 

administrativa al sector públic tot 
redissenyant els processos per ferlos més 
eficients i transparents

  Acció 10.4   
   Facilitar l’autonomia de gestió dels 

organismes del sector públic

  Acció 10.5   
   Redefinir el concepte de col·laboració 

publicoprivada, articular els instruments 
legals i econòmics que la facin possible  
i formar professionals especialitzats en 
aquest àmbit

  Acció 10.6   
   Fomentar auditories ciutadanes per avaluar  

la satisfacció dels usuaris dels serveis 
públics i assegurar la transparència  
i la usabilitat de les dades vinculades  
a aquests serveis 

  Acció 10.7   
   Crear una comissió tècnica que vetlli  

per la implementació de les mesures  
de reforma del sector públic

   objECTIu 11  
 Vertebrar el territori econòmicament  
tot fomentant un model sostenible  
i de proximitat

  Acció 11.1   
   Actualitzar el model de finançament 

municipal per tal de solucionar els dèficits 
més importants i introduir objectius que 
promoguin comportaments desitjables

  Acció 11.2   
   Disposar d’un sistema de digitalització 

intel·ligent de dades territorialitzades que 
permetin monitoritzar en xarxa i en temps 
real les diferents necessitats  
de la població

  Acció 11.3   
   Crear un òrgan que actuï d’àrbitre en  

el disseny i la implementació de plans 
territorials que entren en contradicció  
i dificulten l’assoliment dels objectius

  Acció 11.4   
   Reforçar els grups d’acció local per tal 

d’aconseguir una dinamització territorial 
efectiva del món rural i pesquer català


