
 

 

BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D’UN GOVERN 
CATALANISTA I D’ESQUERRES 

 
 
1.- Un govern catalanista i d’esquerres és possible i necessari. 
 
1.- A les eleccions del passat dia 16 de novembre els catalans i les 
catalanes varen manifestar una inequívoca voluntat de canvi. El partit 
fins ara governant, CiU, va experimentar un important retrocés, malgrat 
una campanya basada en la desqualificació dels adversaris, l’abús dels 
recursos públics i la crida al vot de la por contra les forces del canvi, amb 
l’ajut de significats membres dels poders econòmics i del partit que 
governa Espanya. 
 
2.- Els resultats electorals han donat a les forces d’esquerra una àmplia 
majoria per governar el país. Avui les forces d’esquerres sumen 
1.816.941 vots i 74 escons, el suport més ampli mai obtingut des de la 
recuperació de l’autogovern, tot obrint un nou escenari de protagonismes 
i referències polítiques.  
 
3.- La majoria d’esquerres (PSC, ERC i ICV-EA) suposa una oportunitat 
històrica de fer realitat una nova i més ambiciosa etapa per Catalunya. 
La nova majoria sorgida de les eleccions ens permet constituir un govern 
arrelat en la millor tradició del catalanisme progressista, per construir un 
país de ciutadans lliures que gaudeixin del benestar social, les 
oportunitats i les llibertats democràtiques i nacionals més plenes.  
 
4.- El nou govern ha de representar una majoria social per la qual la 
identitat i la història d’un poble són elements que han d’ajudar a la 
construcció d’un futur millor per a tots els ciutadans i ciutadanes. La 
principal obligació dels que de debò creuen en el seu país, consisteix en 
garantir drets polítics i vida digna per a tothom. A principis del segle XXI 
això significa construir una democràcia de qualitat, amb serveis públics 
que assegurin de forma efectiva la igualtat d’oportunitats i el benestar 
col·lectiu.  
 
Volem que els catalans se sentin orgullosos del que són, però també 
d’allò que el seu país els hi ofereix, gràcies a l’esforç col·lectiu i al treball 
del seu govern. El nostre compromís és, per tant, fer de Catalunya un 
país en què valgui la pena viure. On tots els seus ciutadans, en qualsevol 

 



 

 

etapa de la seva vida trobin les oportunitats necessàries per a la seva 
realització personal. 
 
5.- Els darrers anys han estat, des del punt de vista polític i del govern, 
els pitjors per Catalunya des de la recuperació de la democràcia i 
l’autogovern. Un govern esgotat, sense idees i temorós de perdre el 
poder, ha posat el seu interès partidista per sobre dels interessos de 
Catalunya. La dependència de CiU respecte al PP ha ocasionat que 
Catalunya perdi 4 anys preciosos, durant els quals no hem avançat ni en 
l’autogovern, ni en la millora del finançament, ni en qualitat democràtica, 
ni en progrés econòmic i social, ni en la prestació òptima dels serveis 
públics. 
 
6.- CiU s’ha mantingut en el poder gràcies a una aliança amb el govern 
del PP, un partit amb una concepció tancada i centralista d’Espanya, que 
s’ha mostrat hostil a qualsevol reconeixement de la diversitat i ha fet 
abús de la seva majoria absoluta, obtinguda també, entre d’altres coses, 
gràcies al suport de CiU des de 1996.  
 
El govern de CiU va acceptar, per obtenir la investidura el 1999, la 
renúncia a la reforma de l’Estatut d’Autonomia, va acceptar un sistema 
de finançament molt allunyat de les aspiracions inicials, i va sotmetre’s a 
la imposició vergonyant del vot favorable al Pla Hidrològic Nacional. 
 
7.- Mantenir CiU en el nou govern significaria la continuïtat dels que han 
abusat del seu poder en la relació amb el món econòmic i empresarial, 
dels que han impedit el control real de l’actuació del govern per part del 
Parlament, dels que han protagonitzat els casos “Treball” i “Turisme” o 
fracassos deguts a una gestió sospitosa com el de “Media Park”, i dels 
que han fet de Catalunya un país amb un important dèficit social i no han 
sabut evitar la pèrdua de pes econòmic i liderat.  
 
8.- Per aquest motiu és imprescindible que el nou govern de Catalunya 
estigui constituït per les forces que des del primer moment s’han 
manifestat de forma clara i rotunda contra aquesta política sectària i 
antiautonomista del PP, i que no es compti amb els que a canvi del seu 
manteniment en el poder han donat suport al PP i la seva política 
d’estímul dels enfrontaments territorials. 
 
9.- És hora que els que han estat al govern al llarg dels darrers vint-i-
tres anys passin a l’oposició. És hora que els que han estat a l’oposició 

 



 

 

assumeixin responsabilitats de govern i puguin demostrar no sols els 
beneficis de l’alternança, sinó també l’existència d’un projecte de país 
més ambiciós i més solidari. 
 
10.- A un govern supeditat a les directrius del PP ha de succeir un 
govern que no tingui més objectiu que el benestar i la llibertat dels 
ciutadans de Catalunya, dins una Espanya federal que reconegui la seva 
pluralitat i li doni forma mitjançant el reconeixement explícit de la 
personalitat diversa dels pobles que la integren, donant plena vigència a 
la distinció constitucional entre nacionalitats i regions.  
 
11.- El nou govern sostingut per una àmplia majoria parlamentària de 74 
Diputats i Diputades, ha d’aportar estabilitat i governació eficaç, 
seguretat des del punt de vista dels agents econòmics i socials, confiança 
en els ciutadans i ciutadanes, i il·lusió recuperada per a un futur de 
llibertat, prosperitat i solidaritat a Catalunya. 
 
12.- El PSC considera que el futur govern la Generalitat de Catalunya, ha 
de seguir una actuació inspirada en els valors del catalanisme 
d’esquerres, la cohesió social, el benestar, la transparència, i l’ètica 
pública. 
 

 



 

 

2.- Proposem tres grans objectius per al nou govern de la 
Generalitat de Catalunya 
 
El nou govern catalanista i d’esquerres que proposem hauria de fer seus 
tres grans objectius: 
 
− Impulsar un Acord Nacional per l’Autogovern i el Finançament. 
 
− Un nou model de governació transparent, proper als ciutadans i de 

més qualitat democràtica. 
 
− Un programa d’actuació que garanteixi el benestar social i l’impuls 

econòmic. 
 
 
PROPOSEM UN ACORD NACIONAL PER L’AUTOGOVERN I EL 
FINANÇAMENT 
 
L’Acord Nacional per l’Autogovern i el Finançament haurà de ser 
l’instrument per establir nou marc de relació entre Catalunya i Espanya. 
L’Acord haurà d’estar obert a tots els partits i forces catalanes que 
aspirin a la millora de l’autogovern, i de forma especial a CiU, tot 
assumint que Catalunya és més forta quan actua amb unitat i 
determinació. 
 
Els socialistes de Catalunya reiterem el nostre compromís envers la 
millora de l’autogovern expressat en la signatura de l’acord “Catalunya i 
l’autogovern” subscrit també per ERC i ICV, així com la vigència dels 
plantejaments recollits en les Bases per a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya que vàrem lliurar al Registre del Parlament. 
 
En concret proposem: 
 
− Iniciar d’immediat els tràmits parlamentaris per procedir a la millora 

de l’autogovern a través de l’elaboració del nou Estatut. 
 
− Treballar amb l’horitzó d’aconseguir un model de finançament just per 

Catalunya que, a mig termini, signifiqui un rendiment similar al del 
sistema foral.  

 

 



 

 

− Dins l’acord sobre el finançament, caldrà incloure un compromís per 
l’assignació de la inversió estatal, adequat a la renda i a la població 
catalanes, i la determinació d’una compensació apropiada pels dèficits 
acumulats d’inversió pública estatal en infrastructures a Catalunya. 

 
− Fer del Senat una Cambra de representació de les Comunitats 

Autònomes. 
 
− Aconseguir que Catalunya estigui present a les institucions de la Unió 

Europea. 
 
 
PROPOSEM UN NOU MODEL DE GOVERNACIÓ TRANSPARENT, 
PROPER ALS CIUTADANS I DE MÉS QUALITAT DEMOCRÀTICA. 
 
Els socialistes catalans considerem que després de 23 anys d’autonomia 
és necessari introduir reformes en les nostres institucions, i en la forma i 
estil d’actuació del nostre govern. A principis del segle XXI els catalans 
aspirem a un govern que respongui efectivament davant dels ciutadans, 
que faci de l’ètica pública un component bàsic de la seva cultura de 
govern i amb institucions i administració pública garants de l’interès 
general. Això ha de suposar: 
 
− Imposar la transparència com a valor més destacat de l’actuació del 

govern, particularment en les seves relacions amb les empreses.  
 
− Auditar la situació financera i els mecanismes de contractació i de 

concessió emprats per la Generalitat, amb especial atenció a la 
darrera etapa de govern. 

 
− Proposar al Parlament de Catalunya l’aprovació abans de sis mesos 

de la Llei Electoral catalana, que reculli adequadament els principis de 
representació territorial i proporcionalitat. 

 
− Crear una Oficina Pressupostària que realitzi tasques de control i 

avaluació de les despeses i polítiques de les conselleries i dels 
resultats de les seves polítiques i inversions. 

 
− Impulsar la creació d’un sistema de justícia ràpida per delictes 

menors i de justícia municipal per dirimir els conflictes de 
convivència. 

 



 

 

 
− Limitar la reelecció indefinida del president de la Generalitat, establint 

una durada temporal màxima en l’exercici del càrrec. 
 
− Reformar les lleis reguladores dels organismes assessors de la 

Generalitat (Consell Consultiu, Sindicatura de Comptes, Consell de 
l’Audiovisual) per tal de facilitar l’exercici de les seves funcions, 
mitjançant la dotació adequada de recursos, la revisió de les seves 
competències, la definició de la seva responsabilitat política, els 
procediments de designació i revocació parlamentària dels seus 
membres i la limitació dels seus mandats. 

 
− Assegurar la imparcialitat dels mitjans de comunicació públics, 

acordant els mecanismes de nomenament dels seus responsables i 
els models de gestió i control parlamentari. 

 
− Aprovar una nova ordenació territorial per a Catalunya, que haurà de 

suposar la creació de vegueries o regions a l’Ebre, el Pirineu, la 
Catalunya Central, les Terres de Ponent, les Comarques Gironines, el 
Camp de Tarragona i la Regió de Barcelona i una nova política de 
cooperació entre les administracions locals i la Generalitat. La nova 
ordenació territorial inclourà el reconeixement de les àrees 
metropolitanes. 

 
− Traspassar als Ajuntaments els equipaments públics de la Generalitat 

que suposen l’existència d’una doble xarxa de serveis i van en contra 
del principi de subsidiarietat, així com els serveis educatius primaris, 
els serveis socials bàsics, les polítiques actives d’ocupació i 
d’habitatge. 

 
 
PROPOSEM UN PROGRAMA SOCIAL, D’IMPULS ECONÒMIC I 
SOSTENIBILITAT. 
 
El futur govern de Catalunya ha de garantir que el benestar i el progrés 
econòmic arribin a tots els catalans. Volem que Catalunya sigui un país 
d’oportunitats per als emprenedors, amb serveis públics de qualitat i 
amb un desenvolupament sostenible que aturi el procés de degradació 
ambiental del país, propiciat per vint-i-tres anys de mal govern en 
aquest terreny.  
 

 



 

 

L’educació, el suport a les famílies, l’habitatge, la seguretat ciutadana, la 
innovació tècnica, l’enfortiment del teixit empresarial, les infrastructures 
de transport i el medi ambient han de configurar l’agenda d’actuació del 
nou govern. Dins d’aquest objectiu proposem: 
 
− Millorar la qualitat en l’educació i establir com a objectiu de govern 

que el 80% dels joves de més de 16 anys continuïn estudis superiors 
o professionals amb els apropiats sistemes d’ajut.  

 
− Establir de forma progressiva la gratuïtat dels llibres de text. 
 
− Aconseguir que tots els alumnes al finalitzar els seus estudis dominin 

perfectament el català, el castellà i l’anglès. 
 
− Donar prioritat a les polítiques d’atenció a les famílies. Crear 30.000 

noves places d’escola bressol i atorgar un ajut de 50€/mes per fill a 
càrrec fins els 18 anys. 

 
− Resoldre l’accés a l’habitatge i construir 42.000 habitatges de 

protecció oficial en 4 anys.  
 
− Establir un crèdit a l’emancipació dels joves i un ajut del 50% del cost 

de lloguer per a joves. 
 
− Rehabilitar 37.000 habitatges mitjançant el manteniment, adaptació, i 

renovació d’edificis, tant en el medi urbà com rural. 
 
− Actuar de forma integral i urgent en els 40 barris que requereixen 

atenció especial en habitatge, equipaments i desenvolupament 
socioeconòmic. 

 
− Garantir per llei ajuts complementaris a les pensions més baixes, 

particularment les de viduïtat i les inferiors al salari mínim. 
 
− Crear més serveis per a la gent gran, possibilitant gradualment 

l’assistència a domicili per a totes les persones que ho necessitin. 
 
− Crear 10.000 noves places de residència per a gent gran. 
 
− Reduir les llistes d’espera fins a un màxim de 6 mesos i establir un 

mínim de 10 minuts per visita mèdica.  

 



 

 

 
− Fer més segurs els carrers i barris de Catalunya i crear 7.500 places 

de policies més en 4 anys. 
 
− Impulsar un Nou Acord Econòmic i Social per Catalunya, amb la 

participació de les forces sindicals i econòmiques més 
representatives. 

 
− Garantir la plena ocupació de qualitat en condicions de seguretat i 

salut laboral. Doblar la contractació a temps parcial, fixa i amb 
igualtat de drets, abans del 2010. 

 
− Donar suport als nous emprenedors creant un fons per invertir en risc 

per a nous projectes, ajudant amb subvencions en els camps 
econòmics més difícils. 

 
− Aprovar un pla de formació per al reciclatge professional del qual es 

beneficiïn 250.000 persones. Escoles, biblioteques, centres cívics han 
de ser nuclis actius per a la socialització del coneixement i l’ús de les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació. 

 
− Promoure les noves tecnologies i fer arribar el cable a totes les 

poblacions de Catalunya. 
 
− Arribar a un 2% del PIB català en I+D. 
 
− Doblar el pressupost de Cultura. 
 
− Fer de les inversions en infrastructures i la cura del medi ambient una 

prioritat de govern i posar en marxa 500 nous quilòmetres d’autovia, 
450 de tren i 100.000 noves hectàrees de parcs naturals protegits. 

 
− Impulsar la constitució de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània, com a 

instrument central de l’estratègia de creixement econòmic i liderat  a 
Espanya i Europa, a partir d’un espai econòmic de 16 milions 
d’habitants dotat de les infrastructures de transport i comunicació que 
necessitem. 

 
− Assegurar que la reforma de la Política Agrària Comuna es faci en les 

millors condicions per la nostra agricultura, ramaderia i indústria 
alimentària. 

 



 

 

 
− Proposar les necessàries reformes legislatives per tal de fer efectiva 

l’equiparació real dels drets socials dels treballadors autònoms. 
 
− Establir com a prioritat dins la política comercial el suport als eixos 

comercials i altres formes de comerç urbà. 
 

− Rebutjar frontalment el Pla Hidrològic Nacional pactat entre CiU i PP. 
 
 

 



 

 

 

3.- Un govern catalanista d’esquerres, lleial, amb veu única i 
objectius clars. 
 
Per aconseguir els objectius del nou govern caldrà desenvolupar i 
concretar els acords assolits en: 
 
A.- Les bases de l’Acord Nacional per l’Autogovern obertes a la 
incorporació de les diverses forces polítiques catalanes, amb el 
compromís explícit d’inici immediat de les tasques de redacció del nou 
Estatut d’Autonomia de Catalunya, partint del document “Catalunya i 
l’Autogovern, signat conjuntament per PSC-CPC, ERC i ICV, que va ser 
aportat a la Comissió per l’Autogovern del Parlament de Catalunya. 
 
B.- Els objectius i actuacions prioritàries de l’acord parlamentari i del 
programa de govern assumits per les forces signants amb el compromís 
de suport estable, conjunt i solidari pels 4 anys de mandat, tant pel que 
fa a la majoria parlamentària com pel que fa al Consell Executiu de la 
Generalitat. 
 
C.- L’aplicació immediata en l’àmbit de l’acció de govern dels principis de 
transparència, rigor i austeritat, que s’expressen en els presents acords, 
prenent el compromís d’esclarir completament els casos de corrupció i 
indicis d’irregularitats que hagin pogut produir-se en el passat. 
 
D.- L’acord parlamentari i de govern implicarà també l’obligada 
coherència de l’actuació dels representants de les forces polítiques 
signants a les diferents cambres de representació a Catalunya, Espanya i 
Europa. 
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