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30 Mesures Prioritàries 
 
 
UNA CATALUNYA PLENA, UNA ESPANYA PLURAL, UNA DEMOCRÀCIA 
DE QUALITAT 
 
 
1) Un nou Estatut que reforci els drets polítics, econòmics i socials dels 
catalans i catalanes. 
 
2) Un nou Senat que sigui la cambra de reconeixement de l’Espanya plural, a 
través de la representació de les comunitats autònomes. 
 
3) La presència i participació de la Generalitat de Catalunya en la presa de 
decisions europea. 
 
4) Creació de l’Agència Tributària de Catalunya, que recaptarà i administrarà 
els impostos que paguen els ciutadans de Catalunya, i tindrà capacitat 
normativa sobre aquests impostos. 
 
5) El dèficit fiscal de Catalunya es situarà en nivells semblants als d’altres 
territoris europeus. 
 
6) El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya exercirà les funcions de 
tribunal de cassació per resoldre en darrera instància a Catalunya els recursos 
judicials en processos iniciats en aquest territori, reservant al Tribunal Suprem 
el recurs per unificació de doctrina. 
 
7) Una concepció federal de la política cultural des del Govern de l’Estat, que 
tingui especial cura de la promoció de les diverses cultures dels pobles 
d’Espanya, en estreta col·laboració, en el nostre cas, amb el Govern de la 
Generalitat. 
 
8) Establir com a obligació que tot projecte normatiu vagi acompanyat d’una 
memòria participativa en la que es recullin les aportacions de les entitats 
socials implicades en el procés.  
 
9) Impulsar un nou reglament del Congrés dels Diputats, dirigits especialment 
a tres propòsits fonamentals: a)potenciar la funció de control de l’acció de 
govern; b) apropar el Parlament a la ciutadania, i c) articular l’ús de els 
tecnologies de la informació i de les comunicacions. 
 
10) Garantir la democràcia i el pluralisme als mitjans de comunicació a través 
de la creació del Consell Superior de Mitjans Audiovisuals i de l’elecció del 
director general de RTVE per una majoria qualificada del Congrés dels 
Diputats. 
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EDUCACIÓ, PROGRÉS ECONÒMIC I OCUPACIÓ 
 
 
11) Finançar la creació de 45.000 places d’educació infantil a Catalunya. 
 
12) Impulsar i finançar programes que permetin l’ús dels centres educatius 12 
hores al dia, 7 dies a la setmana i 11 mesos a l’any, per desenvolupar-hi 
activitats educatives i de lleure educatiu. 
 
13) A Catalunya, en acabar la secundària, tots els alumnes hauran de dominar 
perfectament el català, el castellà i l’anglès. 
 
14) Millorar l’oferta de Formació Professional integrant els tres subsistemes 
actuals i apropant la formació a les empreses, a la realitat del territori i a les 
necessitats dels treballadors. 
 
15) Fer de la política de recerca i innovació un instrument eficaç per promoure 
el progrés econòmic i social. 
 
16) Assolir la plena ocupació, estable i de qualitat a Catalunya. Això significa, 
essencialment, aconseguir que en quatre anys tinguin treball 120.000 dones 
més que ara. 
 
17) Augmentar el salari mínim interprofessional fins assolir la quantitat de 
600 euros mensuals al final de la legislatura. 
 
18) Afavorir que les nostres empreses siguin competitives, avançant en la 
societat del coneixement i en la utilització de les noves tecnologies. Hem 
d’ajudar les nostres empreses a competir en valor i a no haver de competir 
reduint costos laborals. 
 
19) Accelerar l’arribada del tren de gran velocitat a Barcelona i a la frontera 
francesa, per tal que aquest fet s’endarrereixi el mínim possible, amb 
l’objectiu d’integrar Catalunya a Europa i de vertebrar l’euroregió Pirineus-
Mediterrània, de 17 milions d’habitants, amb la xarxa de gran velocitat. 
 
20) Aturar el Pla Hidrològic Nacional i impulsar una política hidràulica 
alternativa, menys agressiva, que garanteixi de manera sostenible el 
subministrament d’aigua en condicions a tota la població. . . . /. . . 
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UN PAÍS SOCIALMENT AVANÇAT: MÉS BENESTAR, MÉS IGUALTAT, MÉS 
COHESIÓ I SERVEIS PÚBLICS DE QUALITAT. 
 
 
21) Presentarem una Llei Integral contra la violència de gènere.  
 
22) Modificar el codi civil amb l’objectiu de permetre el matrimoni entre 
persones del mateix sexe. 
 
23) Millorar les pensions mínimes amb increments superiors a l’IPC. 
Incrementar les pensions de viduïtat i fer compatible les pensions SOVI amb 
les de viduïtat. Promoure una reforma de la Seguretat Social per reconèixer el 
dret a la percepció de pensions de viduïtat i altres similars per a qualsevol 
membre de les parelles de fet registrades. 
 
24) Impulsarem una cartera de serveis adequada al nivell de dependència de 
cada ciutadà (servei d’ajut a domicili, teleassistència, centres residencials, 
etc). 
 
25) Incentivar que les excedències laborals per tenir cura de la família puguin 
ser a temps parcial i compartides pels homes i dones. 
 
26) Garantir l’accés a l’habitatge, a un preu assequible, de 180.000 famílies 
cada any, arreu de l’Estat, durant els propers quatre anys.  
 
27) Crear una xarxa de serveis socials públics que cobreixi el 100% de les 
necessitats de les persones amb discapacitat en situació de “gran 
dependència” i el 60% de la resta. 
 
28) Assolir l’objectiu de garantir a tot el territori el temps màxims d’espera 
per operar-se de 45 dies. 
 
29) Aconseguir l’autoritat plena del Govern de la Generalitat en matèria de 
seguretat amb el comandament dels cossos de policia a Catalunya.  
 
30) Incrementar l’ajut oficial per a la cooperació al desenvolupament al 0’33% 
l’any 2006, assolir el 0’4% al final de la legislatura i, anar fent viable el 
compromís del 0’7%. 
 


