
Compliment dels compromisos de la 

campanya electoral 2003 

(maig de 2006) 

 

 

Amb més escoles bressol. 30.000 noves places. 50€/mes per fill a 

càrrec fins als 18 anys. 

 

Amb més qualitat en l’educació. El 80% dels joves de més de 16 anys 

continuaran estudis superiors o professionals. 

 

4200 nous docents a les escoles i els instituts. 

 

104 noves escoles. 

 

569 milions d’euros per a construccions escolars en dos cursos. 

 

Acord amb els municipis per a la creació de 30.000 noves places de llar 

d’infants, amb una inversió de 150 milions d’euros. 

 

No s’ha aplicat la mesura dels 50€/mes per fill a càrrec menor de 18 anys. 

 

748 centres docents han iniciat programes d’innovació educativa. 

 

4500 noves places de formació professional i 4 nous centres. 

 

23 noves Escoles oficials d’Idiomes  

 

Finançament de més de 5.000 € per alumne universitari. 

 

13 noves biblioteques públiques 

 

 



Amb més seguretat: 7.500 policies més en 4 anys. 

 

En aquest moment hi han 2400 nous Mossos d’Esquadra. 

 

S’ha fet el desplegament a Barcelona.  

 

Reducció del accidents de trànsit en un 6,9%. 

 

15 nous edificis de l’Administració de Justícia. 

 

Ampliació i renovació de la Xarxa de Centres Penitenciaris 

 

Amb més habitatge públic. Construir 42.000 habitatges de promoció 

oficial en 4 anys. 

 

S’ha doblat la construcció directa d’habitatge protegit, i ja està licitat el 67% 

del promesos durant les eleccions. 

 

Dels 42.000 habitatges protegits  previstos en el Pacte del Tinell, s’han 

compromès 27.968, un 67%. 

 

70.000 habitatges en fase de rehabilitació (90 M€). 

 

Llei de Barris. Actuacions integrals per valor de 200 milions d’euros a 30 

barris. 

 

Amb més serveis per a la gent gran. Assistència a domicili i 10.000 

noves places de residència. 

 

166 nous equipaments per a la gent gran. 

 

3370 noves places públiques d’estinades a aquests. 

 

Augment del 44% dels complements de les pensions de viduïtat. 



 

Amb més qualitat en els serveis de salut. Mínim de 10 minuts per visita 

mèdica. Menys esperes. 

 

El pressupost del Departament ha crescut un 42%. 

 

Diagnòstic ràpid de càncer a tots els hospitals públics. 

 

Reducció de les llistes per a operacions no greus en 4,9 mesos (ara està en 

7 mesos). 

 

344 nous metges. 

 

3 nous hospitals. 

 

Iniciades les obres de 38 nous CAP. 

 

646 M€ per a reduir el dèficit sanitari. 

 

77 noves instal·lacions esportives 

 

166 nous equipaments per a la gent gran 

 

3.370 noves places públiques de residència per a la gent gran 

 

Augment del 44% en les pensions de viduïtat 

 

Amb més feina per a tothom. Formació per al reciclatge professional 

de 250.000 persones. 

 

298.000 nous llocs de treball. 

 

La taxa d’atur més baixa des de 1978 (6,1%). 

 



Reducció en 3 anys del 44% de la taxa d’incidència dels accidents mortals 

de treball. 

 

Amb més progrés econòmic. Atreure inversió exterior i promoure les 

noves tecnologies. 

 

L’Agència Catalana d’Inversions ha impulsat 34 projectes industrials, amb 

una inversió de 140,93 M€ i la creació de 2360 llocs de treball. 

 

S’ha signat l’Acord Estratègic per a la Internacionalització, la qualitat de 

l’ocupació i la competitivitat de l’economia catalana. 

 

Tots els col·legis amb internet el curs 2007-2008.  

 

El projecte banda ampla cobrirà una població d’1.400.000 persones. 

 

71 M€ d’ajudes  a la innovació. 

 

Pressupostos sanejats amb major inversió (5.780 milions d’euros el 2006) i 

despesa social (el 56.9% del total) 

 

Amb més inversions en infrastructures i en la cura del medi ambient. 

500 nous quilòmetres d’autovia, 450 de tren i 10.000 noves hectàrees 

de parc naturals protegits. 

 

500 nous quilòmetres de carreteres. 

 

Millora de la xarxa ferroviària i augment significatiu dels usuaris tant de tren 

com dels transports públics en general (pendent de dades concretes). 

 

Inici de les obres del canal Segarra-Garrigues 

 

Protecció del medi ambient (Xarxa Natura 2000) 

 



Amb més autogovern. Nou Estatut d’Autonomia per decidir més a prop 

dels ciutadans.  

 

Ja tenim l’Estatut aprovat al Senat i a punt de celebrar-se el referèndum. 

 

 

I, a més,.... 

 

Recuperació dels Papers de la Dignitat 

 

Reconeixement institucional del català a Europa 

 

Presència de representants dels governs autonòmics en les reunions de 

primer nivell de la Unió Europea 

 

Carta Municipal de Barcelona 

 

Impuls a l’Euroregió 

 

 

 

 

 

 


