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3 anys3 anys de Govern dde Govern d’’Entesa: Entesa: 
Lluitant Lluitant contra la crisicontra la crisi, enfortint l, enfortint l’’autogovernautogovern i i 

treballant treballant per les personesper les persones



El Pacte Nacional per l’Habitatge, per garantir per sempre el dret a un habitatge

El Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació, l’aposta per capgirar l’economia cap a una d’alt valor afegit.

El Pacte Nacional per la Immigració, per garantir una societat cohesionada, respectuosa i culturalment rica.

El Pacte Nacional per les Infraestructures, perquè el futur que volem de Catalunya reposarà sobre les bases d’unes xarxes de 
transport, d’energia i de coneixement sòlides i preparades pels reptes del segle XXI

La revisió de l’Acord Estratègic per la Internacionalització, la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia. Perquè
volem consensuar bona part del destí del pressupost públic amb els agents socials 

3 anys3 anys amb una llarga llista de resultats positius assolitsresultats positius assolits

No hem cedit ni un pam en el desplegament de l’Estatut. Hem treballat amb serenitat i fermesa defensant els interessos de Catalunya. 
Amb tenacitat, discreció i responsabilitat, hem aconseguit importants avenços: 

3 anys d3 anys d’’un Governun Govern fermferm
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Un nou model de finançament, que ens atorga més independència per recaptar els impostos, i més ingressos: de 2.100 M€ el primer 
any, a 4.028 M€ a partir del quart any. 

L’aplicació de la Disposició Addicional 3ª, que reconeix l’obligació de l’Estat a invertir a Catalunya l’equivalent del pes que tenim en el 
PIB espanyol i fixa garanties per si s’incompleix la inversió. Així, l’Estat invertirà a Catalunya prop de 34.750 M€ fins l’any 2013.
El Traspàs de Rodalies, un servei vital per més de 4 milions de catalans. Amb una direcció més propera als ciutadans, serà més fàcil adaptar el 
servei a les seves necessitats. 

Hem assumit fins a 19 noves competències, i hem aprovat 32 lleis que emanen del nou Estatut

3 anys d3 anys d’’un Govern de un Govern de consensconsens
Som un Govern inclusiu, que treballa per a tots i amb tots. Hem pactat les respostes als principals reptes del país amb tota la societat.

Per una economia d’alt valor afegit. Invertim en el desenvolupament d’equips de recerca i d’innovació, executem obres que enriqueixen 
l’economia, i motivem el canvi en el model productiu, reforçant la formació i aplicant la innovació en els processos industrials.

Per una societat del benestar més sòlida. L’acollida de la immigració, la superació crisi i la modificació de les pautes socials i 
familiars són reptes que estem liderant. Hem fet un pas endavant estenent el nostre benestar a noves realitats i necessitats.

Per una Catalunya vertebrada. La riquesa geogràfica, social, econòmica i cultural de Catalunya és un benefici per a tots. L’acció del 
nostre Govern es reflecteix a tots els territoris i beneficia per igual a totes les persones que viuen a qualsevol indret de Catalunya.
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3 anys d3 anys d’’un Govern amb una un Govern amb una idea clara de paidea clara de paííss
Sabem quina ha de ser la Catalunya del futur, sabem quins són els dèficits heretats i treballem en la direcció que convé
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Màxim SUPORT a les persones ATURADES

I a les FAMÍLIES víctimes de la crisi

Donem suport a seguir DESENVOLUPANT PROJECTES de FUTUR

Ajudem les empreses a superar la CRISI FINANCERA

Ajudem els qui més la pateixen

Estem donant resposta als problemes de liquiditat que pateixen les empreses catalanes. La manca de crèdit no ha de ser un fre per reactivar l’economia

3 anys3 anys de Govern dde Govern d’’Entesa: Lluitant Entesa: Lluitant contra la crisicontra la crisi, enfortint l, enfortint l’’autogovernautogovern i treballant i treballant per les personesper les persones

Hem assessorat més de 14.500 emprenedors, finançat més de 2.000 autònoms i promogut la creació i consolidació de 4.000 
microempreses

54 M€ per engegar nous projectes, 70 M€ per projectes d’internacionalització, 960 M€ per noves línies de negoci
Catalunya previsiblement sortirà abans de la crisi que la resta d’Espanya (segons el BBVA), gràcies a l’impuls a l’exportació i a la recuperació

dels seus mercats principals (França i Alemanya)

Treballem perquè l’economia catalana surti reforçada de la crisi. Invertim perquè les nostres empreses penetrin en nous mercats. Estimulem la incorporació de la 
innovació en els processos industrials, per ser més productius. Fomentem la creació d’empreses i negocis, perquè tota idea ha de tenir una oportunitat 

Treballem perquè trobin feina aviat i no tornin a entrar a l’atur. Els ajudem a trobar feina i a què millorin les seves capacitats laborals

No volem deixar ningú enrere, ni els treballadors que s’han quedat sense feina, ni les seves famílies. Som un Govern solidari i de progrés; ajudem a qui més ho 
necessita

Hem augmentat en més de 23 M€ les beques menjador, que beneficien a 51.000 alumnes
Hem quasi doblat l’aportació a la Renda Mínima d’Inserció (de 64 M€ al 2006 a 101 M€ al 2009) aquestes beneficiaran a 20.000 persones
En 2 anys hem atorgat més de 750 milions d’euros en prestacions socials. 
El 2009, 87.850 llars afectades per la crisi econòmica es beneficien d’ajuts específics per accedir a un habitatge

Davant una crisi financera d’abast mundial, estem al costat dels que més la pateixen
Ajudem els petits empresaris a superar-la i als treballadors i les seves famílies a pal·liar-ne els efectes. 

Per això dediquem més de 2.000 M€ per ajudar els principals afectats per la crisi 2 de 18

Liderem la resposta a la crisiLiderem la resposta a la crisi
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Complementem l’ajut de 420 € de l’Estat als aturats sense subsidi, perquè es puguin formar mentre cerquen feina
190.000 persones s’han format gràcies al SOC, quasi el doble que el 2003 (102.727)
Tenim un equip d’orientadors laborals i d’aules destinades a ajudar als aturats a trobar una nova feina
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500 M€ en avals per a les empreses amb problemes de liquiditat 
300 M€ d’avals per a autònoms i empreses petites
615 M€ per garantir que el Govern paga de forma immediata als seus proveïdors
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Aportem SOLUCIONS pel mercat IMMOBILIARI

Injectem més inversió que mai en obra pública

Donem SUPORT al sector i estimulem la DEMANDA

Gràcies a l’esforç NEGOCIADOR del Govern

Perquè hem aconseguit redreçar sectors estratègics afectats per la crisi

Com la Construcció

Hem incentivat la demanda: amb el Pla Autocat: les vendes de vehicles han crescut un 12%
SEAT, que té la producció concentrada a Catalunya, lidera les ventes de turismes a Espanya.

La recuperació del sector de l’automoció també passa per un increment del consum. El Pla Autocat d’ajuts al consum ha estat l’instrument del Govern per estimular la 
demanda

Davant la crisi d’un sector que havia actuat de motor, des del Govern hem actuat amb determinació i buscant solucions:

Solucions per les famílies, perquè puguin accedir a l’habitatge (ajuts al lloguer, avals als propietaris, més pisos protegits)
Solucions per les empreses, garantint un nivell d’activitat que permeti superar la crisi

La millor mesura per donar suport a un sector econòmic és donar-li feina. Això és el què hem fet: la inversió en obra pública actual a Catalunya 
és històrica:

Equival al 7% del PIB, més que qualsevol altre país de la UE
Genera el 23% dels llocs de treball de la construcció (69.900 treballadors al 2008), 1,5 vegades més que el 2006 (42.167 treballadors)

Com l’Automoció

Creiem en l’impuls del Governdel Govern quan l’economia el necessitaeconomia el necessita.
Per això hem invertit Per això hem invertit 5.500 M5.500 M€€ per per ajudarajudar les les empreses catalanesempreses catalanes a sortir a sortir reforreforççades ades de la de la crisicrisi

Aquesta Aquesta éés la millor manera ds la millor manera d’’ajudar les famajudar les famíílies a superar les dificultatslies a superar les dificultats
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La prioritat del Govern és vetllar perquè tothom surti de la crisi el més aviat possible. Actuem per garantir l’activitat empresarial, en especial en sectors 
estratègics que són motor de la resta de l’economia

Fruit d’un diàleg continuat i un treball conjunt amb empreses i sindicats:
Hem aconseguit que Nissan i Seat mantinguin la producció a Catalunya fins al 2012, garantit la continuïtat de prop de 120.000 llocs de treball
Yamaha ha apostat per continuar produint des de Catalunya i Honda ha creat un centre de Recerca al nostre país

Fr
ui

ts
Fr

ui
ts

Hem obtingut gairebé 2.000 nous habitatges en 6 mesos i comprem més de 300 pisos lliures per transformar-los en HPO
Hem injectat 538 M€ per finançar habitatge protegit i reactivar la rehabilitacióSo
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Hem assumit 19 NOVES COMPETÈNCIES

DESENVOLUPEM L’ESTATUT

L’autogovern necessari per fer front als reptes del segle XXI

Disposem d’un nou acord de finançament que respecta els principis i criteris que estableix l’Estatut 

Hem aconseguit una inversió històrica en infraestructures de 34.746 M€ fins el 2013, gràcies a la concreció de la Disposició
Addicional  3ª EAC

Altres traspassos es troben en diferents fases de negociació, com l’ordenació del sector pesquer i activitats marítimes

Entre les noves competències destaca: 

la titularitat del servei de Rodalies a la Generalitat, 
l’ordenació i la gestió del litoral
l’Hospital Clínic de Barcelona

la Inspecció de Treball
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Un nou finançament suposa un increment substancial dels ingressos de la Generalitat, que provindran gairebé exclusivament 
dels impostos que paguen els ciutadans de Catalunya, comporta una reducció del dèficit fiscal de Catalunya amb l’Estat i 
garanteix la solidaritat de Catalunya envers altres territoris 
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Adeqüem el marc normatiu amb l’ APROVACIÓ DE 32 LLEIS
Algunes de les Lleis aprovades que deriven de l’EAC són:

Llei d’Educació
Llei pel Dret a l’Habitatge
Llei de Serveis Socials
Llei de Garanties Estatutàries

Desenvolupem els drets estatutaris i modernitzem les institucions per un millor servei a la ciutadania de Catalunya
Creem les institucions que preveu l’Estatut, com el Consell de Garanties Estatutàries
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Estem TRANSFORMANT l’ORGANITZACIÓ del sistema educatiu

Hem adaptat l’EDUCACIÓ al SEGLE XXI

Modernitzem lModernitzem l’’educacieducacióó
Perquè volem que l’escola pública sigui la primera opció de les famílies

Apostem pel trilingüisme, per donar més oportunitats als nostres fills en un món globalitzat La meitat dels alumnes de l’escola 
pública ja reben classes en anglès.

Despleguem les TIC a les aules, perquè, si l’ordinador és l’eina principal a la feina, també ho ha de ser a l’escola. 33.000 alumnes 
ja tenen un PC portàtil a classe. Som la primera autonomia a estendre aquesta pràctica

Hem aprovat la nova Llei d’Educació de Catalunya, que permetrà: 

Uns centres escolars més autònoms, per adaptar la formació al seu entorn 

Una major autoritat dels directors i directores dels centres

Un sistema d’avaluació d’alumnes, centres i docents, per conèixer on som i quins son els punts febles
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Més RECURSOS per seguir ESTUDIANT

Perquè volem que tothom tingui les mateixes oportunitats

L’educació és una inversió pel futur dels nostres fills. Que ho sigui per a totes les famílies. Per això:

Donem més ajuts per qui més ho necessita. Més de 486.000 alumnes tenen beques menjador o per comprar llibres, el 36% de tots elsalumnes

Acollim els alumnes nouvinguts, perquè s’incorporin al sistema educatiu amb plenes garanties. 77.000 escolars estrangers han 
passat per les aules d’acollida

Fem millor FP, amb més mòduls i adaptats a les necessitats del mercat, perquè sigui una alternativa real de cara al mercat laboral . Un 57% 
dels graduats d’FP troben feina als 6 mesos d’acabar els estudis

Impulsem l’educació a distància, perquè qui vulgui estudiï quan pugui i des d’on sigui
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Modernitzem lModernitzem l’’educacieducacióó

Perquè l’educacieducacióó éés un drets un dret, treballem per fer de ll’’educacieducacióó ppúública, la millor escolablica, la millor escola pels nostres fills
Treballem per modernitzar l’educació i construïm els equipaments necessaris per al present i per satisfer 

les previsions de futur
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CONTRACTEM més i millors DOCENTS

CONSTRUÏM noves ESCOLES
Per tenir uns equipaments de primer nivell i adaptats a les necessitats reals. 

Per adaptar-nos al creixement de la població. En 6 anys, si la població creixia un 9,8%, els alumnes ho feien un 16,4%. 

Perquè volem que els nostres fills estudiïn en les millors condicions en totes les etapes escolars i a tot Catalunya

Hem contractat 8 mestres nous cada dia i hem reduït el percentatge d’interins en 13 punts, fins a l’11%

Més formació per als docents: el nou Màster per ser professor de secundària té 900 hores més que l’antic CAP

8.600 mestres ja poden donar classes en una tercera llengua

Contractem els mestres que calen, millorem les condicions laborals perquè treballin millor, i incentivem la seva formació
permanent per pujar el nivell escolar

22,2%

Centres públics

22,2%

Centres públics

22,2%

Centres públics

32,2%

Mestres

32,2%

Mestres

16,4%16,4%

Població
escolar

Augments en els darrers 6 anys
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Construïm 2 escoles per setmana, i creem 55 places en llars d’infants cada dia
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La població escolar creix, la societat avança, el Govern actua
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Enfortim la culturaEnfortim la cultura catalanacatalana

Aquest govern reafirma la cultura amb mcultura amb méés i millor ofertas i millor oferta
Estem aconseguint que el catalcatalàà sigui una llengua comuna i de cohesisigui una llengua comuna i de cohesióó entre el conjunt dels ciutadans 
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El CATALÀ com a eina d’INTEGRACIÓ

INVERTIM perquè TOTHOM tingui ACCÉS a la CULTURA
Apostem per disposar d’uns equipaments culturals de qualitat i accessibles per a tots. 

Treballem per una indústria cultural catalana competitiva

181 noves parelles lingüístiques cada setmana

Més de 15.000 inscripcions als cursos de català per adults

Estem fent progressos per fer del català un idioma d’ús en tots els àmbits: el formatiu, amb convenis amb 160 universitats de 32 
països; el comercial, amb 3.378 establiments col·laboradors, l’empresarial, amb 2.480 convenis i acords, i el social, amb 856 entitats 
col·laboradores
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En 3 anys hem duplicat la mitjana anual de biblioteques inaugurades respecte el període 2002-2003 (de 7 a 15)

Hem desplegat l’anella cultural perquè tothom pugui gaudir d’estrenes mundials des del teatre del seu municipi

Hem aprovat el Pla de la Lectura, per estendre aquesta pràctica entre tota la ciutadania, especialment, entre els més 
joves

Cada mes s’estrenen 6 llargmetratges produïts a Catalunya
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Doblem els RECURSOS per pal·liar tots els casos de risc

Perquè atendre els més fràgils és la nostra prioritat

Protegir les persones amb més dificultats és la nostra prioritat. 
Hem apostat per garantir que totes les persones amb dependència estiguin assistides, si pot ser a casa seva. Si no, en residències de qualitat
Hem augmentat els recursos destinats a garantir una millor qualitat de vida a les persones grans i en especial a les persones vídues
Hem garantit que Catalunya segueixi sent un país d’acollida i d’integració

Més de 91.200 persones ja reben ajuts o serveis gràcies a la Llei de Dependència

Més de 63.000 familiars han vist reconeguda la seva tasca com a cuidadors

6 noves places de residència cada dia, fins arribar a les 26.580

Més de 3.000 € més per persona en suport als infants en risc. 17.241€/nen al 2006 per 20.249€ al 2009

Hem atorgat un carnet per les famílies monoparentals, que recull els seus drets, creats per aquest Govern

Protegim econòmicament les dones maltractades de les seves parelles
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AmpliemAmpliem elsels serveis de lserveis de l’’estat delestat del benestarbenestar

2006 2009
Serveis Socials 976       1.417    + 45%
Ajuts a les persones vidues 42        63        + 49%
Protecció de la infància en risc 121       157       + 30%
Renda Mínima d'Inserció 64        100       + 56%
Hores d'atenció domiciliària 3          5          + 62%
Integració dels nouvinguts 155       212       + 36%

% 

Recursos destinats a polítiques socials (en milions d'€)



Hem ampliat els drets de lels drets de l’’Estat del BenestarEstat del Benestar. 
Treballem perquè esdevinguin serveis de mesdevinguin serveis de méés qualitats qualitat a l’abast de tothom
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CONSTRUÏM més EQUIPAMENTS de SALUT

Perquè els centres públics de salut siguin la referència assistencial a tot Catalunya

Per respondre al creixement de la població
Per evitar el col·lapse de les urgències hospitalàries
Per tenir una salut de qualitat més propera 

5.500 nous professionals, dels quals 1.900 són metges i 3.600 personal d’infermeria

Tot i el creixement demogràfic del 10%, hem passat de 2,6 a 3,1 metges/1000 habitants en el sector públic (2004-2008). 

Tenim més metges del sector públic per habitant que Dinamarca, Alemanya i França i que la mitjana de l’OCDE

El 73% dels adults i el 80% dels infants tenen visita en menys de 48 hores

Hem disminuït en 60 dies el temps d’espera per una operació

Mig milió de persones tenen nous serveis sanitaris gratuïts (podologia, vacuna contra el papil·loma humà, atenció bucodental
per infants)

Els Hospitals Clinic, Vall d’Hebron i Bellvitge lideren el rànquing dels 20 millors centres hospitalaris d’Espanya. D’aquests, 
14 són catalans

OFERIM més SERVEIS SANITARIS per una SOCIETAT més EXIGENT
Més metges, millor assistència, i més moderna. Aquesta ha estat la política del Govern en matèria de Salut. 

Augmentem la qualitat del sistema sanitari públic perquè volem que segueixi sent el sistema de referència de les persones

Dediquem esforços en Recerca biomèdica, 157 M€ el 2009, perquè la recerca puntera que realitzen els nostres centres esdevinguin 
serveis sanitaris en el futur
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2 hospitals, 79 centres de salut, 7 de salut mental, 8 sociosanitaris en 3 anys 

El 97% de la població disposa d’un CAP a menys de 10 minuts de casa.
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INCREMENTEM els RECURSOS en SEGURETAT

Perquè més seguretat és sinònim de més benestar i més llibertat

El 90% dels catalans tindran al final de la legislatura un jutjat nou
Hem construït 3 presons en 6 anys, per superar el dèficit del passat (se n’havien fet 2 en 23 anys d’anteriors governs)
Creiem en la reinserció: en 3 anys hi ha un 47% més de presos ocupats en els tallers de Reinserció
Hem duplicat l’aplicació de mesures penals alternatives
Hem aprovat la Llei de Mediació
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Amb més JUSTICIA per SERVIR MILLOR els ciutadans

Hem fet una modernització intensiva dels equipaments judicials, amb la Ciutat de la Justícia com a punta de llança, i 
amb la incorporació de les noves tecnologies en la vida diària dels jutjats .

La societat evoluciona, i la Justícia s’hi ha d’adaptar. Per això el Govern promou mesures alternatives per resoldre els conflictes, solucions 
des del diàleg i el respecte, i aposta per la mediació

Perquè encarem la resolució de tots els conflictes

Tenim  més de 15.000 mossos desplegats per Catalunya, un 28% més que al 2006, i arribarem als 18.000 al 2015
Hem assolit el desplegament dels mossos a tot Catalunya sense cap incidència i amb normalitat
La percepció de seguretat ciutadana es manté estable en els darrers 3 anys , en un 6,1 sobre 10.
La ciutadania puntua amb un notable la policia de Catalunya
Hem intensificat la prevenció d’accidents i també els controls de velocitat i alcoholèmia per frenar la xacra de les morts en accidents
Catalunya està entre el 5 països europeus capdavanters en la reducció de la mortalitat viària:170 morts menys des de 2006.
Han baixat un 58% els accidents mortals de trànsit entre els joves des de 2006
La possibilitat de morir per homicidi a Catalunya és un 63% inferior que a la resta de l’Estat
Càmeres de vigilància a totes les comissaries, com a garantia de transparència en l’actuació policial
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Una major seguretat que s’ha plasmat en el desplegament dels Mossos d’Esquadra a tot Catalunya i un reforç dels 
recursos destinats a la protecció ciutadana.
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Consolidem unConsolidem un papaííss mmééss segursegur
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Hem desplegat els Mossos per tot CatalunyaMossos per tot Catalunya, una policia de proximitat i accessibleproximitat i accessible a la ciutadania
Modernitzem la justModernitzem la justííciacia, amb més equipaments i tecnologia 
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HEM ADAPTAT el transport públic a les necessitats de les persones

HEM INVERTIT perquè el transport públic arribi a tothom, més enllà de l’Àrea Metropolitana de Barcelona

ConstruConstruïïm una xarxa dem una xarxa de mobilitatmobilitat al servei deal servei de totstots
Apostem pel transport públic, perquè apropa les oportunitats laborals, socials i culturals

Perquè el transport públic és la base per les polítiques socials, l’instrument perquè les persones amb més dificultats 
puguin tenir més a prop els serveis socials, sanitaris i les oportunitats laborals i culturals. 

En aquesta legislatura: 

1 nou tren cada mes i mig, 1 nova línia de transport públic cada 5 dies i 1 estació d’autobús millorada cada mes.

Hem fet arribar la integració tarifària a Tarragona, Girona, Lleida i el Bages, en definitiva ha arribat al 87% de la població. Representa un 
estalvi de fins al 70% del cost del viatge
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Amb actuacions concretes: 

Cada mes hem estrenat 1 estació de Metro i FGC adaptades a persones amb mobilitat reduïda: el transport públic de la 
Regió de Barcelona és el més accessible d’Europa

Tenim Metro nocturn tots els dissabtes a la nit

Hem creat un metro comarcal al Baix Llobregat, i fem el mateix amb el tren de Lleida a Balaguer

Hem aconseguit la gratuïtat del transport públic per als menors de 12 anys
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ConstruConstruïïm una xarxa dem una xarxa de mobilitatmobilitat al servei deal servei de totstots

Hem impulsat unes infraestructures de mobilitat en benefici de totsmobilitat en benefici de tots, perquè el transport ptransport púúblicblic és la basebase de les 
polpolíítiques socialstiques socials i les xarxes de comunicacicomunicacióó sostenen el progrprogréés econòmics econòmic
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MILLOREM TOTES les xarxes de COMUNICACIÓ

Perquè les xarxes de transport reequilibren territoris

Hem millorat l’accessibilitat per carretera a Catalunya, connectant territoris mal comunicats i reduint la sinistralitat. Hem impulsat 
projectes endarrerits i n’hem engegat de nous, i tots amb la premissa de no fer pagar el cost de l’obra mitjançant peatge directe.

Hem desplegat una política del transport que beneficiï a tots els catalans, amb projectes que dinamitzin l’economia de les 
comarques que els acullen

Hem construït més autovies lliures que de peatge: 50 km nous sense peatge per 0 amb peatge.

Hem doblat els vehicles que gaudeixen de descomptes a l’utilitzar els peatges

Hem desdoblat l’Eix Transversal, hem acabat el Túnel de Bracons, l’Eix Llobregat, la Reus-Alcover, i continuem l’eix Vic-Ripoll i 
l’accés a la Costa Brava

Hem construït el primer aeroport comercial de la Generalitat de Catalunya a Lleida i promovem el primer aeroport corporatiu a
l’Anoia

Actuem per fer de CATALUNYA la PORTA SUD d’EUROPA

Perquè les infraestructures de comunicació impulsen l’economia

Catalunya és la porta logística d’Espanya i treballem perquè ho sigui del Sud d’Europa. Construïm unes infraestructures que 
generin riquesa a la nostra economia, oferint majors oportunitats de present i futur 

En tres anys, els aeroports de Girona i Reus han sumat prop de 20 milions de passatgers

Catalunya lidera el sòl logístic de l’Estat, i en té més del doble que la 2ª CCAA (Madrid)

Els operadors portuaris més importants del món (Hutchinson i Dubai Ports) aposten pels ports catalans, els primers en 
facturació de l’Estat i segons en tràfic del mediterrani

Treballem per que el Corredor Ferroviari del Mediterrani sigui estratègic a la UE, tal com hem aconseguit que ho sigui per l’Estat
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APORTEM SOLUCIONS per NO PATIR més PER L’AIGUA

Solucionem elSolucionem el ddèèficitficit històric enhistòric en infraestructuresinfraestructures
5 sequeres ens haurien d’haver fet reaccionar. Ha estat aquest govern el que ha resolt el dèficit d’aigua, i d’una forma sostenible

Hem solucionat la manca d’aigua en situacions de sequera, amb mesures possibilistes i sostenibles. Hem estat 
capaços de solucionar un problema que feia anys que existia.

Hem liderat un canvi de model en l’ús de l’aigua, apostant per l’estalvi, la reutilització, la regeneració i la dessalinització
Hem compromès el retorn de cabals al Ter i el Llobregat, una reivindicació històrica, perquè som respectuosos amb l’ús dels recursos bàsics

Garantim amb la dessalinitzadora del Prat el consum d’aigua en cas de sequera i retornem als rius el que ens han aportat

1.700M€ per incrementar els recursos hídrics en 300 Hm3 i més de 500M€ per millorar la connexió de xarxes, com la canonada 
Fontsanta-Trinitat, que lligarà les xarxes del Llobregat i del Ter

Som respectuosos amb l’entorn. Fem depuradores a tots els municipis per retornar l’aigua neta als rius. El 95% de l’aigua dels 
catalans ja està depurada i arribarem al 100% gràcies a les més de 1.500 depuradores que haurem construït a tot el territori
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GARANTIM el subministrament ELÈCTRIC

Accelerem la política energètica per garantir el subministrament actual i el de les properes dècades. 

Promovem l’estalvi i diversifiquem la producció per tenir una major garantia i ser més respectuosos amb el medi ambient

Hem aprovat la llei de Garantia de subministrament energètic, per afavorir la vigilància i la revisió continua de les instal·lacions 
i prevenir apagades elèctriques

Hem aconseguit que Endesa augmenti la seva inversió Catalunya, fins als 470M€

Hem multiplicat per 18 la producció d’energia fotovoltaica a Catalunya, i per 6 l’eòlica

Estem impulsant les energies renovables, amb el nou pla de l’energia i el Decret d’energia eòlica i fotovoltaica 
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Solucionem elSolucionem el ddèèficitficit històric enhistòric en infraestructuresinfraestructures

Creiem en unes infraestructuresinfraestructures que enriqueixinenriqueixin la ciutadaniaciutadania i aportin progrprogrééss, respectant el medi ambientmedi ambient
Som un govern deciditgovern decidit que ha fet front als dfront als dèèficits històricsficits històrics en infraestructures
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ESTENEM l’ACCÉS i l’ÚS de les TIC

Les telecomunicacions fa temps que haurien d’arribar a tot Catalunya

Tindrem TDT, Banda Ampla i Telefonia mòbil a tots els nuclis de més de 50 habitants

Acostem l’activitat de les empreses amb les anelles industrial, cultural i logística

L’Acreditació TIC permetrà demostrar a les empreses i institucions els coneixements adquirits 

Signem el PACTE NACIONAL per les INFRAESTRUCTURES

Actuem en el present sense oblidar el futur

El Pacte Nacional per les Infraestructures és una garantia que el futur que volem per Catalunya reposarà sobre les bases d’unes xarxes de 
transport, d’energia i coneixement sòlides i preparades pels reptes del segle XXI. Per això garantim una inversió de 100.000 M€ en 
els propers 12 anys
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Modernitzem les INFRAESTRUCTURES AGRÀRIES

El món rural és estratègic pel Govern

Donem el màxim suport a l’agricultura i al món rural, amb polítiques de modernització de les explotacions agràries i d’eficiència en els 
regadius, amb una base d’infraestructures que dinamitzin l’economia dels pagesos i ramaders

Hem posat en servei les primeres hectàrees del Canal Segarra-Garrigues

Estem desenvolupant la major inversió en regadius dels darrers anys: 293 M€ d’aquí al 2013

Millorem els camins rurals -180 km aquest 2009- perquè són eixos de comunicació estratègics de tot el sector agroalimentari
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REDUÏM les emissions de GASOS CONTAMINANTS

Lluitem Lluitem contra elcontra el canvi climcanvi climààtictic
Tenim una estratègia Global contra el Canvi Climàtic

Amb la limitació de velocitat a 80 km/h als accessos de Barcelona, s’han reduït les emissions de gasos contaminants i de CO2

La nova Llei de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats aporta una major eficiència a l’hora de vetllar perquè
l’activitat empresarial no perjudiqui el medi ambient, sense aturar els processos d’implantació econòmica

Invertim 980 M€ per reduir en 5,33 milions de tones les emissions de CO2 de Catalunya d’aquí al 2012

Som la primera CCAA que té una estratègia global contra el canvi climàtic: el Pla de Mitigació del Canvi Climàtic
Hem aprovat un Pla d’actuació per a la millora de la Qualitat l’aire i la llei de Prevenció i Control Ambiental de 

les Activitats, que inclou mesures per reduir  la contaminació
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PROTEGIM el MEDI NATURAL
La lluita contra el canvi climàtic també passa per preservar els nostres espais naturals. Sense uns entorns biològics ben 

protegits, no garantim un equilibri ecològic
Protegim el medi ambient des del rigor i des de la cerca d’oportunitats pel territori. Fem que els entorns protegits siguin oportunitats de 

dinamització econòmica de les comarques implicades

Declararem nous parcs naturals com els de les Serres del Montgrí, les Medes i el Baix Ter i el de Collserola

Tindrem 275.000 hectàrees protegides noves, més del doble que les actuals (241.654 hectàrees)

Destinem més de 20 M€ a la prevenció d’incendis forestals, a actuacions en espais naturals i al control de l’erosió
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RECICLEM més
Fem una gestió dels residus amb criteris europeus, seguint les directives de la UE

Prioritzem la prevenció, la valorització i la restauració per damunt de l’abocament

Abans del 2012, afegirem 82 noves instal·lacions de gestió de residus a les 79 existents

En els darrers anys hem estabilitzat la generació de residus per càpita, en 1,64 Tones per càpita

Som un Govern de ProgrProgrééss que vetlla per la protecciproteccióó del medi ambientdel medi ambient, aplicant-hi una estratègia global
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Conformem un nou MODEL DE PAIS amb la RECERCA com a EIX
Estem fent d’aquest país un centre de recerca

Apostem per un model de país construït de la mà de tots, amb el consens de tots els sectors, en les qüestions més estratègiques, com la recerca

El Pacte Nacional per la Recerca i la Innovació compta amb el suport d’empresaris, agents socials i partits polítics de totes les ideologies

La Generalitat i les empreses invertirem en R+D 89.500 M€ en els propers 11 anys, de l’1,48% del PIB el 2007 al 3,50% el 2020
El 2008 ja s’ha incrementat fins el 1,60% del PIB

El coneixementconeixement és el factor bbààsicsic de l’economia del segle economia del segle XXIXXI.
Des del Govern treballemtreballem per què l’economia catalanaeconomia catalana sigui capdavantera capdavantera en la creacicreacióó de coneixementde coneixement, perquè la riquesa riquesa de la nostra

societatsocietat hi depèn, perquè la qualitatqualitat del nostre mercat de treball treball passa per aquesta aposta
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ATRAIEM tot el TALENT possible
Des del Govern hem impulsat l’excel·lència investigadora gràcies a una política de construcció de nous centres de recerca i l’atracció d’investigadors de prestigi

INVERTIM en R+D+i com mai abans

La recerca és imprescindible per una economia d’alt valor afegit i per una societat amb un major benestar. Per això l’esforç econòmic del Govern per impulsar la 
Recerca ha estat més que considerable.

Som una de les regions líders a Europa en recerca biomèdica, agroalimentària, en supercomputació, física o automoció
Catalunya aporta gairebé el 25% de la recerca científica de l’Estat
L’any vinent tindrem 41 centres de recerca, 9 més que el 2006 i comptem amb 45.000 investigadors
Les universitats UAB, UB i UPC entre les millors d’Espanya

IMPULSEM EL PAS de la RECERCA a la INNOVACIÓ
Desplegar la generació de recerca és el primer pas, però el següent, igual d’important o més, és la seva aplicació. De la mà del sector privat, hem apostat perquè la 

transferència tecnològica, la transformació de la recerca en innovació productiva sigui una realitat

Perquè la recerca ben aplicada són beneficis pel futur i és la base d’una economia d’alt valor afegit
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El sector privat català concentra el 21,7% dels recursos en R+D+i privats a Espanya
Catalunya aglutina el major nombre d’empreses innovadores de l’Estat (10.500), 3.000 més que la 2ª CCAA (Madrid amb 7.476) 
Al camp, la innovació aporta estalvis de fins un 40% de consum d’aigua 
Des de Catalunya participem en recerca mundial en la lluita contra el càncer

En 3 anys, 670M€ més en recursos dedicats a R+D a Catalunya, de 2.614 M€ el 2006 a 3.286 milions al 2008
Tot i la crisi, incrementem en un 21,7% els recursos en recerca en el Pressupost 2010
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Apostem per laApostem per la recercarecerca com a garantia dcom a garantia d’’unauna economia deconomia d’’alt valor afegitalt valor afegit
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Perquè són els gestors més propers per solucionar els problemes quotidians

Hem multiplicat per 4 les inversions en equipaments pels ciutadans: hem construït més de 500 equipaments que milloren 
els serveis

En 3 anys, hem augmentat un 48% les transferències al món local 

En 3 anys, hem augmentat un 31% el Fons de Cooperació Local

El Pla Únic d’Obres i Serveis garanteix una mitjana de 5 actuacions de millora a tots els municipis 

La inversió del PUOSC 2008-2012 ha augmentat un 43% de mitjana anual respecte a l’anterior pla 2004-2007

Som un Govern que pacta les respostespacta les respostes als reptes municipalsreptes municipals amb els ajuntaments
Som un Govern que no dno dóóna lna l’’esquena als municipisesquena als municipis, primers servidors dels ciutadansciutadans
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AJUDEM com mai els AJUNTAMENTS

El paper estratègic del món local s’ha de garantir amb recursos suficients per oferir serveis de qualitat. És en aquest sentit que s’ha 
enfocat la política del Govern envers el món local: incrementant de forma substancial les línies d’ajut al món local
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Els ajuntaments són l’esglaó més proper als ciutadans, els primers que han de garantir uns serveis públics de qualitat. 
Són la referència diària dels ciutadans. 

800.000 persones es beneficien de les millores del Pla de Barris, més del 10% de la ciutadania

Més de 28.000 persones aturades reben suport per trobar feina gràcies als Plans d’Ocupació local

Des de l’any passat, els alcaldes dels municipis de menys de 2.000 habitants reben un sou pagat pel Govern

Hem aprovat la Llei de Governs locals, per donar més veu als ajuntaments en les decisions del Govern que els afecten
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Donem suportDonem suport alsals ajuntamentsajuntaments
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COL.LABOREM amb els AJUNTAMENTS per oferir MÉS SERVEIS

El nostre Govern és solidari amb el món local. On aquest no arriba, nosaltres aportem els recursos. 

Hem creat nous mecanismes de suport per solucionar problemes no resolts amb els ajuts que existien 
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Hem desplegat un paquet de MESURES CONTRA la CORRUPCIÓ

Actuem perquè no es repeteixin els darrers casos de corrupció

Davant dels casos de corrupció ocorreguts, el Govern d’Entesa ha actuat amb fermesa per tapar les escletxes que s’han evidenciat. Hem 
establert mesures per augmentar la transparència i recuperar la confiança de les persones en la política

Qui rebi subvencions del Govern no podrà realitzar donacions a partits polítics o a fundacions de partits polítics

No concedirem subvencions a entitats amb directius que percebin retribucions desproporcionades

No subvencionarem els ajuntaments que no presentin els seus comptes a la Sindicatura de Comptes

Modificarem la legislació urbanística per evitar un mal us de les requalificacions de sòl

El nostre Govern és implacableimplacable amb la corrupcicorrupcióó
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Hem REFORÇAT les INSTITUCIONS que fomenten la TRANSPARÈNCIA

Hem apostat des de l’inici per garantir una major transparència de l’administració. Apostem per una administració que gestiona de forma 
eficient els recursos i que rendeix comptes a la ciutadania.

Informem sobre tots els convenis que signem des del Govern

Els sous dels alts càrrecs es poden consultar per Internet

Tenim una Oficina Antifrau per Catalunya garant de la transparència, objectivitat i legalitat de l’actuació de l’Administració

Tenim una Oficina Pressupostària del Parlament que segueix i controla l’execució del pressupost del Govern

Tenim un nou projecte de Llei del Síndic de Greuges, que amplia el seu àmbit de supervisió a tot el conjunt del sector públic, 
incloent-hi les empreses privades gestores de serveis públics o de subministraments bàsics

Per primera vegada, el Govern ha realitzat una auditoria dels estudis i informes publicats i els ha presentat al Parlament i a 
l’opinió pública

Hem respost més de 1.800 preguntes parlamentàries orals i 30.000 escrites

Perquè la transparència i el bon govern sempre han estat una prioritat
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Apliquem tolerApliquem toleràància zeroncia zero amb laamb la corrupcicorrupcióó
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