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50 mesures pels 100 primers dies 
 

Àrea d’Economia 
 
Objectius: Lluitar contra la crisi alhora que continuar transformant el model 
productiu per fer-lo més competitiu en un entorn globalitzat. La plena ocupació i 
l’ocupació de qualitat són els nostres objectius en matèria laboral. 
 
Mesura 1  
Pacte per la competitivitat i l’ocupació. Convocar a tots els agents polítics, socials i 
econòmics del país per pactar mesures d’estímul econòmic i de creació de l’ocupació. 
 
Mesura 2 
Pla de consolidació fiscal. Que garanteixi l’equilibri de les finances públiques a mig 
termini en el marc dels objectius CPFF i de la UE. Elaboració del Projecte de 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2011 en criteris d’austeritat i 
màxima eficiència dels recursos públics. 
 
Mesura 3 
Crearem el Fons públic d’innovació i recerca i de transferència tecnològica. Amb 
aquest fons es finançaran empreses que vulguin aprofitar la recerca que es fa a 
Catalunya per desenvolupar productes innovadors que puguin ser venut per PIME 
catalanes 
 
Mesura 4 
Districtes Especials d’Innovació. Definirem i posarem en marxa la 1ª crida a la 
demanda de projectes empresarials per ubicar-se als DEi i per cofinançar o 
coparticipar en aquests projectes.  
 
Mesura 5 
Doctors a l’empresa. Posarem en marxa mesures econòmiques que incentivin la 
incorporació de científics, tecnòlegs, o investigadors en empreses que apostin per 
projectes d’ R+D+i  
 
Mesura 6 
Finançament de patents Obrirem la 1ª línia d’ajut per a empreses que desenvolupin 
patents comercials creades per ells mateixos o en col·laboració amb universitats i que 
siguin desenvolupades pels diversos sectors econòmics del país.  
 
Mesura 7 
Contracte pel Futur. Garantirem que cap jove menor de 30 anys a Catalunya estigui a 
l’atur durant més de 6 mesos sense tenir l’oportunitat de formar-se per accedir a un 
lloc de feina adequat a la seva formació i experiència  
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Mesura 8 
Pla Un Futur Millor. Un pla per tal que fins a 20.000 persones aturades cròniques del 
sector de la construcció amb baixa formació rebin suport per a reconvertir-se.  
 
Mesura 9 
Barcelona cotxe elèctric.  
Pactarem amb l’Ajuntament de Barcelona el programa Barcelona Cotxe Elèctric, per tal 
d’iniciar les transformacions urbanes necessàries per a l’increment del parc de 
vehicles. 
 
Mesura 10 
Fons d’Eficiència Energètica. Constituirem el fons d’eficiència energètica de fins a 
2.000M€ i definirem les bases de crèdit i inversió per tal que ajuntaments, empreses i 
ciutadans puguin desenvolupar projectes d’eficiència energètica. 

Mesura 11 
Gestor de referència per empreses. Crearem el servei de gestor de referència 
implantant-ne una prova pilot. Publicarem el calendari d’incorporació de nous tràmits 
electrònics íntegres a l’Oficina Virtual de Tràmits.  

Mesura 12 
L’esport és economia. Obrirem una línia de crèdits i avals de l’ICF específics per a la 
creació i expansió d’empreses del sector esportiu, així com projectes d’R+D que 
generin nous productes industrials.  

Mesura 13 
Oficina de l’Empresari Agrícola. Completarem el desplegament de la Oficina de 
Suport a l’Empresari Agrícola a tot el territori.  

Mesura 14 
Assegurança agrícola i ramadera per tal de millorar el nivell d’assegurament al 
sector  

Mesura 15 
En Xarxa contra la crisi. Iniciarem els contactes per organitzar una cimera de les 
principals regions industrials europees per promoure un decàleg de mesures de la UE 
per accelerar la sortida de la crisi a la indústria.  

Mesura 16 
Turisme XXI. El turisme de platja dóna grans beneficis a l’economia però per 
preservar-lo cal anar transformant l’oferta. Obrirem una línia d’ajuts per reestructurar, 
reorientar i adaptar els negocis turístics a les noves necessitats.  

Mesura 17 
Traspàs dels fons de formació. Impulsarem la transferència completa per part de 
l’Estat dels fons de formació, de les bonificacions a la contractació estable per tal 
d’augmentar l’eficàcia i l’eficiència de l’ús que les empreses fan d’aquests recursos.  

Mesura 18 
Plans d’igualtat Publicarem la 1a convocatòria d’ajuts a empreses amb més de 30 
persones treballadores per elaborar/implementar plans d’igualtat a les empreses. 
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Mesura 19 
Plans de Xoc territorials. Definirem els territoris subjectes a ser inclosos dins dels 
Plans de Xoc territorials, destinats a promoure la dinamització econòmica dels 
territoris, municipis i barris més desafavorits  
 

Àrea de Coneixement 
 

Objectiu: Construir l’escola i la universitat del segle XXI per ser una societat amb 
persones amb un alt nivell de formació, i garantint la cultura a l’abast de tothom. 
	  
Mesura 20 
Universitat(s) de Catalunya. Aprovarem un projecte de llei de reforma de les 
Universitats, definint l’espai de col·laboració entre universitats catalanes i la millora de 
la seva governança.  

Mesura 21 
ESO pràctic. Signarem els 1er convenis amb empreses perquè els alumnes de 4art 
d’ESO puguin fer pràctiques en empreses i així tenir major motivació per seguir fent 
FP. La formació vacuna contra l’eventual atur.  

Mesura 22 
Més i millors beques. Definirem les bases d’una política de beques integral i 
socialment eficient, sobretot en l’educació post obligatòria, que potenciï l’ascensor 
social i que garanteixi que cap alumne que ho necessiti  es quedi sense ajuts. Exigirem 
un calendari de tancament de la negociació del traspàs  

Mesura 23 
Connectat a l’escola i a casa. Crearem beques d’accés i preus especials reduïts per 
l’accés a Internet per alumnes de centres que ja tinguin implantat el Programa Educat 
1x1. No hi poden haver noves discriminacions per raó de renda.  

Mesura 24 
Suport a la industria cultural. Presentarem el Pla estratègic i financer per a la 
diversificació i l’expansió de la indústria cultural a Catalunya, pactat amb el sector.  
 
Mesura 25 
Política lingüística en positiu Revisarem la política de sancions lingüístiques per tal 
de donar més vies de solució prèvies a la sanció econòmica.  

Àrea d’Infraestructures  
 

Política Territorial, Habitatge, Medi Ambient... Tot el país i la seva sostenibilitat concebuts en un 
planejament integrat de sòl, territori, logística i infraestructures físiques, de mobilitat i digitals.  

Objectius: Unes infraestructures i un planejament al servei del territori, les 
persones i l’economia. Un medi ambient protegit alhora que peça clau pel 
desevenvolupament territorial 
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Mesura 26 
Flexibilitzarem els 80 km/h. En hores sense congestió el límit de la velocitat, serà el 
que permeti les característiques de la via (a 100 o 120 km/h). La velocitat variable 
permetrà gestionar la fluïdesa del trànsit.  

Mesura 27 
Nova política de peatges. Els peatges a les autopistes de Catalunya podran ser 
gratuïts per aquells conductors i vehicles habituals que més ajudin a la mobilitat 
sostenible. Activarem la nova política en 3 barreres.  

Mesura 28 
Metro les nits dels divendres. Tots els divendres el metro es mantindrà obert les 24 
hores, que juntament amb l’actual servei de metro les nits dels dissabtes garantirà un 
servei ininterromput de metro durant 66 hores.  

Mesura 29 
Rodalies GIR, TGN i LLE. Amb el traspàs de les línies de regionals, aplicarem les 
noves polítiques de qualitat de Rodalies als serveis de Regionals dels entorns urbans 
de Girona, Lleida i Tarragona.  

Mesura 30 
Política forestal. Constituirem una Taula entre administracions, agents socials i 
propietaris per desenvolupar una política forestal d’aprofitament dels boscos per 
biomassa, per reactivar el sector forestal.  

Municipis d’Espais Protegits (MEP). Crearem la figura dels MEP  convocarem la 1ª 
línia d’ajuts a la inversió en aquests municipis. Podran presentar projectes de millores 
urbanístiques , ’adaptació d’infraestructures a l’entorn,  i desenvolupament local, que 
rebran suport de la Generalitat..  

Mesura 31 
Convocarem la 8ª convocatòria de la Llei de Barris: superant així als 141 barris i el 
més d’1 milió de ciutadans beneficiats. 
	  

Àrea de Seguretat i Justícia  
Les polítiques d’Interior i de Justícia integrades, i treballant per aconseguir seguretat i seguretats. Drets i 
ordre. 

Objectius: Una justícia i una seguretat pròximes, eficients, modernes, eficaces, 
garanties de la protecció individual i de les llibertats 
	  

Mesura 32 
Eliminar la multireincidència. Començarem a eliminar la multireincidència constituint 
la oficina per la persecució dels multireincidents i coordinant tots els agents que 
acumulen informació per poder aplicar la nova reforma del Codi Penal. Els delinqüents 
han de saber que si acumulen més de tres faltes res no els lliurarà d’ingressar a la 
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presó. Aquesta serà un pas decisiu per millorar el civisme i la convivència a les places 
i als barris.  

Mesura 33 
Eines contra l’explotació. Modificarem la normativa d’espectacles públics i activitats 
recreatives per tal d’evitar la proliferació de macroprostíbuls com el de la Jonquera, en 
els quals es fa més senzill que les màfies de tracta d’éssers humans introdueixin 
dones obligades a prostituir-se.  

	  

Àrea de Polítiques Socials 
 

La salut, la sanitat i els serveis socials concebuts en un concepte global de salut i benestar social.  

Objectius: Un sistema sanitari públic de qualitat, accessible a tot el territori, 
sostenible i innovador amb l’esport com una política més en la prevenció de 
malalties. Impulsar una societat més inclusiva i justa, amb serveis socials forts i 
accessibles per a tothom 
	  

Mesura 34 
Fons d’Innovació i Desenvolupament Social (FIDES). Crearem un fons de 
partenariat entre el sector públic, el tercer sector social i el sector privat per promoure 
actuacions específiques en programes socials innovadors per a persones en situació 
de pobresa, marginació, atur, discapacitat o formació laboral insuficient. 
	  

Mesura 35 
Lluita contra la pobresa infantil. Aprovarem el Pla de lluita contra la pobresa infantil i 
obrirem els 5 primers serveis d’orientació i suport a les famílies amb infants en risc de 
pobresa.  

 
Mesura 36 
Escola bressol garantida. Obrirem una convocatòria pel finançament de noves 
places d’escola bressol pública  o, mentre no n’hi hagi de pública, concertades (dins 
del nou programa Cap infant sense plaça)  

Mesura 37 
Cuidem de qui cuida. Posarem en marxa un programa pilot de teleassistència 
avançada i oferirem les primeres places de respir als cuidadors de persones en 
dependència.  

Mesura 38 
Més places allà on n’hi ha menys. Programarem el finançament en 2 anys de totes 
les places de serveis socials que manquen en el conveni 2006 amb la ciutat de 
Barcelona.  

Mesura 39 
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Menys esperes per la LAPAD. Simplificarem els tràmits i agilitarem els processos de 
la llei de la dependència amb l’objectiu de reduir terminis  

Mesura 40 
Equipaments cívics, pels barris. Delegarem la gestió de tots els equipaments cívics i 
oficines de benestar de la Generalitat als ajuntaments que hi estiguin d’acord.  

Mesura 41 
Protecció de les famílies en risc. Farem efectiu el fons de garantia de pensions 
alimentàries i compensatòries  

Mesura 42 
Transport públic 100% adaptat. Impulsarem tots els projectes constructius per 
adaptar a persones amb discapacitat totes les estacions de metro i FGC que encara 
no ho estiguin  

Mesura 43 
Consciència i responsabilitat en l’ús dels serveis públics. Posarem en marxa la 
comunicació a la ciutadania del cost que té pel sistema de salut el seu consum de 
medicaments receptats i els serveis sanitaris rebuts. Aquesta comunicació sense cost 
per l’usuari ha de tenir efectes en el coneixement col·lectiu dels costos del sistema de 
salut i de la necessitat de fer-ne un bon ús.  

Mesura 44 
Impulsarem un gran pacte estatal per consolidar el model de sanitari vigent per 
als propers 20 anys. Convocarem a tots els actors de la sanitat catalana (proveïdors 
del sistema públic, sistema de recerca, empreses farmacèutiques, etc) i a tots els 
partits polítics de l'arc parlamentari per definir una proposta catalana per impulsar, a 
nivell de tot l’Estat, un gran pacte que permeti consolidar el model actual de prestació 
del servei públic de salut pels propers 20 anys. 

Mesura 45 
Impuls a la Dieta Mediterrània. En col·laboració amb les entitats impulsores de la 
candidatura a la Unesco, agruparem sota un mateix Pla d’acció els investigadors, 
restauradors i empresaris i productors agrícoles per tal de difondre a escala mundial 
els beneficis de la dieta mediterrània, i ser-ne els referents mundials en tots els 
aspectes., vetllant per generar impacte econòmic sobre la màxima diversitat de 
sectors.  

Polítiques Transversals 
Conjunt de polítiques que s’aplicaran a tot el Govern. 

Mesura 46 
Contracte de servei públic. Posarem en marxa aquest contracte per a tot els càrrecs 
entrants de l’administració i aprovarem l’avantprojecte de llei que retorni als ciutadans 
la sensació de tenir garantia de la transparència i l’honestedat dels seus gestors 
públics.  
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Mesura 47 
Racionalització de l’administració. Completarem la reducció d’entitats i organismes,  
conforme a les decisions de Govern preses i comprometrem el calendari de reducció 
de càrregues administratives.  

Mesura 48 
Llei del finançament local. Elaborarem l’avantprojecte de llei de Finançament Local, 
per al seu posterior acord amb les entitats municipalistes  

Mesura 49 
Nova funció per a les comarques. Elaborarem l’avantprojecte de Llei de Governs 
Locals.  

Mesura 50 
Restabliment de tot l’Estatut. Pactarem en el marc de la comissió bilateral Estatut-
Generalitat el calendari d’obertura de ponències per pactar TOTS els diferents 
traspassos pendents, que no abasti més enllà de 2 anys. Així com la modificació de la 
Llei de Vegueries per recuperar la totalitat de l’Estatut. 

	  


