
 
 
 

1 

 
Balanç 2006 
 
 
Nou Govern 
 
Lleis aprovades en les tres primeres setmanes d’activitat del nou Govern 
 

− Tenen un tret comú: són lleis encaminades a construir la Catalunya 
Social que defensa José Montilla, en àmbits com els Serveis Socials, 
l’Habitatge, la Seguretat, la Cultura...  

− Tenim, doncs, un Govern que treballa en allò que interessa i afecta 
directament els ciutadans, un govern d’esquerres, i això es notarà cada 
vegada més. 

− La Catalunya social s’està construint sobre les bases que va establir el 
govern de Pasqual Maragall. 

 
Llei de Serveis Socials: Montilla va prometre que seria la primera llei que 
enviaria al Parlament, i ha complert. És el primer pas per consolidar el quart 
pilar de l’Estat de Benestar a Catalunya, amb la universalització dels serveis 
socials. 
 
Llei de l’Habitatge: aspira a resoldre problemes estructurals del mercat 
immobiliari, que fins ara no s’han afrontat d’una manera global. L’obligació de 
posar al mercat de lloguer immobles deshabitats durant més de dos anys ha 
estat molt destacada pels mitjans, deixant en segon terme, per exemple, les 
mesures contra el mobbing immobiliari que conté. 
 
Llei de creació del Consell de la Cultura i de les Arts de Catalunya: és un 
projecte treballat per l’executiu anterior, i molt reclamat pel sector, ja en temps 
de CiU (que va ser incapaç de tirar-lo endavant). Donarà més veu als agents 
culturals a l’hora de definir la política cultural de la Generalitat. 
 
Llei de creació del Centre d’Estudis d’Opinió: aquest organisme serà l’únic 
del govern que podrà encarregar enquestes de contingut estrictament polític. 
Així s’evitaran situacions com les que es produïen en època de CiU, en què els 
ciutadans pagaven estudis que només eren útils per a aquest partit, i en 
concret per al seu candidat, Artur Mas. 
 
Llei de creació del Consell de Relacions Laborals de Catalunya: Té 
l’objectiu d’enfortir i millorar les relacions laborals a Catalunya, complementant 
altres iniciatives com la reforma del CTESC. Catalunya serà la primera 
comunitat autònoma en disposar d’una Comissió de Convenis Col·lectius, per 
impulsar, orientar i millorar l’estructura i els continguts de la negociació 
col·lectiva. 
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Llei de contractes de Conreu 
Donarà més facilitats als pagesos a l’hora de fer-se amb la propietat de les 
terres que conreen, entre altres mesures encaminades a afavorir el 
manteniment de l’activitat agrària. Aquest era un dels punts destacats del 
programa d’agricultura, que es fixava com a objectiu frenar la despoblació del 
camp, especialment entre els  joves. 
 
Llei de creació de l’Agència Catalana de Turisme 
Fomentarà la relació entre el sector públic i el sector privat per consolidar 
Catalunya com un referent turístic a nivell internacional. Aquesta agència 
gestionarà i racionalitzarà els recursos destinats a la promoció turística. 
 
Llei de creació de l’Institut de Seguretat de Catalunya 
Aquest organisme s’encarregarà d’impulsar polítiques transversals en l’àmbit 
de la seguretat. S’encarregarà també de la formació dels membres dels serveis 
de seguretat públics i privats, i la promoció de l’estudi i la recerca en l’àmbit de 
la seguretat. 
 
 
Política catalana 
 
Estatut 

− El referèndum celebrat el 18 de juny va aprovar l’Estatut amb el 73’9% 
dels vots a favor. 

− L’actitud del PP durant tot el procés de negociació ha generat tensions 
a Catalunya i sobre tot en la relació amb Espanya que s’hauran d’anar 
solucionant durant aquesta legislatura. 

− De fet, el PP (i el Defensor del Pueblo) han interposat recurs al Tribunal 
Constitucional. És una maniobra política, perquè durant tota la 
negociació es va vetllar estrictament per la constitucionalitat de 
cadascun dels articles de l’Estatut. 

 
Eleccions 

− Els ciutadans i les ciutadanes han renovat la confiança en el govern 
d’esquerres. 

− Malgrat la campanya electoral bruta i agressiva de CiU, la majoria 
parlamentària continua sent dels partits d’esquerra. 

− La campanya electoral, els resultats i l’escenari després de les eleccions 
han evidenciat que CiU s’ha quedat sola. No té cap suport, perquè ha 
dinamitat tots els ponts de diàleg, tant amb els partits que donen suport 
a l’Entesa com amb els seus aliats fins ara habituals, el PP. 

 
Barcelona 

− Joan Clos, nomenat ministre d’Indústria, ha estat rellevat a l’alcaldia de 
Barcelona per Jordi Hereu. 
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TGV 
− El 2006 ha estat l’any de l’arribada del TGV (o AVE) a Tarragona. L’hem 

inaugurat fa pocs dies.  
− El govern de Zapatero està complint els terminis i les inversions que 

durant anys el PP no va fer en aquesta infraestructura. En el seu 
moment, CiU no va ser capaç de fer que Aznar tirés endavant una 
infraestructura cabdal per a Catalunya. 

 
 
Evolució de l’economia a Catalunya 
 
Situació general 
 

− L’economia catalana està clarament millor que fa tres anys. 
− En aquests tres anys hem creat 440.000 llocs de treball. 
− La taxa d’atur està en el 6’2%, un mínim històric. 
− La taxa d’ocupació se situa en el 71%, dins els objectius fixats a Lisboa 

per a l’any 2010. 
− El PIB creix al 3’6%, al ritme més alt dels darrers 24 mesos i el doble de 

la mitjana de la UE (15) l’any 2005. 
 
Finançament autonòmic 

− Amb el nou sistema derivat de l’Estatut d’Autonomia, la Generalitat 
gestionarà el 50% dels diners públics que s’inverteixin a Catalunya. A 
això cal afegir el 30% que gestionen els ajuntaments. El 20% restant el 
gestiona el govern espanyol. 

− Gràcies a aquest sistema de finançament, tindrem inversions que 
compensaran el dèficit en infraestructures heretat de l’època en què 
CiU governava pactant amb el PP.  

 
Política espanyola 
 
Procés de pau 

− És un procés llarg, que està en la seva fase preliminar. Esperem que el 
2007 ens porti bones notícies en aquest àmbit, però caldrà ser prudents i 
pacients. 

 
Govern Zapatero 

− El govern de José Luís Rodríguez Zapatero ha mantingut la seva línia de 
treball intens per emprendre reformes socials de gran profunditat. 

− En són exemples la Llei d’Autonomia Personal (abans coneguda com a 
Llei de la Dependència), i la Llei per a la Igualtat. 

− A més, s’ha dut a terme la reforma de la polèmica LOU aprovada pel PP, 
s’ha impulsat la Llei de la Memòria Històrica, la reforma del Codi Penal 
encaminada a lluitar contra el crim organitzat. 

− També s’han incrementat els recursos contra la violència de gènere. 


