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UN ANY DE GOVERN SOCIALISTA 
UN ANY DE CANVIS  
 
 
Els socialistes catalans vam concórrer a les darreres eleccions generals 
convençuts que la nova etapa oberta a Catalunya amb Pasqual Maragall 
com a President de la Generalitat necessitava de la complicitat d’un 
Govern amic a Espanya. Un Govern que apostés “decididament per 
l’Espanya Plural, pel respecte institucional i pel diàleg com a mètode per 
afrontar els problemes”.  

 

La voluntat de canvi dels ciutadans, manifestada de forma clara en la 
jornada electoral del 14 de març de 2004, va obrir pas a la formació d’una 
nova majoria  que reclamava un canvi en les formes i en les polítiques 
desenvolupades a España en els darrers anys. Fruit d’aquest resultat, el 
16 d’abril del 2004 el Congrés dels Diputats va investir a José Luis 
Rodríguez Zapatero com a nou President del Govern. 

 

Des de bon començament, i en el decurs d’aquests primers mesos, 
l’actuació del Govern s’ha caracteritzat per una nova forma de fer política i 
de governar, allò que coneixem com a nou tarannà. En aquesta línia, 
s’ha impulsat el Codi de Bon Govern, que garanteix l’austeritat i la 
transparència en l’ús del poder, i s’ha revitalitzat l’activitat política del 
Congrés dels Diputats i del Senat , com a centres de la vida política.  
 
Avui podem constatar que a Espanya es governa d’una altra forma: s’ha 
normalitzat el diàleg amb totes les formacions polítiques i amb totes les 
Comunitats Autònomes - independentment del signe polític dels seus 
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governs- institucionalitzant aquest diàleg a través de la Conferència de 
Presidents Autonòmics. 
 
Un altre dels trets definitoris de la gestió del nou executiu ha estat el 
compliment de la paraula donada a través de fets, decisions i 
mesures de govern, que han suposat el compliment de 164 
compromisos electorals en aquest primer any. En aquest sentit, convé 
recordar la primera decisió que va adoptar el President Zapatero de retirar 
les tropes espanyoles desplegades a l’Irak o la composició del primer 
Govern paritari de la nostra història, amb igual representació de dones i 
homes. 
 
El Govern socialista ha dut a terme un intens treball que s’ha traduït en un 
important nombre de decisions i mesures, que han donat un impuls 
important al canvi polític a Espanya que van demandar majoritàriament a 
les urnes els ciutadans i ciutadanes el 14 de març de 2004. Unes 
actuacions que podem articular en 5 grans eixos o àrees prioritàries que 
tot seguit ens detindrem a examinar i que confirmen que aquest primer 
any de Govern socialista ha estat un any de canvis. 
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1. Política Exterior. 
 
Un dels principals compromisos que vam adoptar els socialistes en les 
eleccions del 2004 era impulsar un gir radical en la política exterior 
d’Espanya. Els ciutadans i ciutadanes van rebutjar la implicació espanyola 
en la guerra d’ocupació de l’Iraq, es van manifestar en favor de la pau, i 
van reclamar un actitud de respecte envers la legalitat internacional.  
 
El Govern socialista ha impulsat una nova política exterior basada en el 
multilateralisme, l’aposta per l’aliança i el diàleg entre civilitzacions, la 
resolució pacífica dels conflictes, la diplomàcia preventiva i el respecte 
absolut a la legalitat i els organismes internacionals.  
 
D’altra banda, Espanya ha tornat a situar Europa com a màxima prioritat 
de la seva política exterior, amb atenció especial als països de més pes 
dins del continent, França i Alemanya. Amb l’arribada del nou Govern es 
va desbloquejar la negociació sobre la Constitució Europea i els ciutadans 
van poder expressar lliurament el seu parer sobre el Tractat Constitucional 
a través d’un referèndum – el primer que es va celebrar a la UE- on més 
del 74% dels vots van ser favorables la seva aprovació. 
 
Tot seguit exposem les mesures més rellevants adoptades pel Govern en 
política exterior, que han tingut com a eixos centrals la defensa de la pau, 
el nou paper d’Espanya a la UE i el canvi d’orientació en la relació amb 
Iberoamèrica i els països del Magrib: 
 
Retorn dels soldats espanyols de l’Iraq, d’una guerra il·legítima i 
injusta, que no comptava amb el suport internacional i que la 
societat espanyola va rebutjar de forma massiva. 
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Suport a la reforma de les Nacions Unides, perquè aquesta 
organització sigui un instrument més eficaç per assolir la pau 
 
Aposta per l’Aliança de Civilitzacions per promoure el diàleg i 
cooperació entre tots els pobles, per a combatre la violència i el 
terrorisme internacional. El Secretari General de la ONU, Kofi Annan, 
assumeix el discurs de Zapatero (setembre de 2004) i es compromet 
a treballar en aquesta proposta. 
 
España integra l’Aliança contra la Fam i la Pobresa, juntament al 
President Lula (Brasil), Ricardo Lagos (Chile), Jacques Chirac 
(França) i Kofi Annan (Nacions Unides), atenent la crida de la FAO. 
L’objectiu del “quintet” és reduir a la meitat la fam i la malnutrició en 
el món l’any 2015. 
 
Increment de la partida destinada a Cooperació per al 
Desenvolupament, amb l’objectiu d’arribar al 0,5% quan finalitzi la 
legislatura 
 
Espanya ha tornat al cor d’Europa, s’ha desbloquejat la negociació 
de la Constitució Europea i hem estat el primer país en ratificar el 
Tractat Constitucional en Referèndum. 
 
 
S’ha recuperat la bona entesa amb els dos països amb major pes a la 
UE: França i Alemanya. Zapatero ha mantingut diverses reunions 
amb Schröeder i Chirac, la darrera a París, on els tres dirigents 
europeus es van reunir amb el president rus, Vladimir Putin, per a 
prepara la Cimera Unió Europea-Rúsia que es celebrarà a Moscou el 
proper 10 de maig. 
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Per primera vegada en la història, un President del Govern Espanyol 
pronuncia un discurs davant l’Assemblea Nacional Francesa. 
 
Fruit d’aquesta nova relació amb els socis europeus, el passat 22 de 
desembre la UE va acceptar totes les demandes de pesca que va 
presentar Espanya. 
 
Hem reconduït la nostra relació amb els països del Magrib i el món 
àrab. Pel que fa a al Marroc, hem restablert el clima de cooperació i 
bona relació que s’ha traduït en àmbits com la lluita contra el 
terrorisme d’arrel islamista i el control de la immigració il·legal. 
 
Hem recuperat i intensificat la nostra relació amb Iberoamèrica, 
reforçant la nostra presència diplomàtica en aquesta zona, com va 
quedar palès a la darrera reunió que el President Zapatero va 
mantenir a Ciudad Guayana (Veneçuela), amb els Presidents de 
Brasil, Colòmbia i Veneçuela. 
 
La nova política exterior espanyola ha contribuït a l’enfortiment de 
les relacions polítiques i comercials amb diversos països com ara 
Xile, Perú, Uruguai, Argentina, Veneçuela, Panamà, Brasil i la 
República Dominicana. 
 
S’han assumit noves responsabilitats en la promoció de la pau en 
zones en conflicte com ara Afganistan, Haití o els Balcans. 
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2. Extensió dels drets de ciutadania, millora de la 
seguretat i aprofundiment democràtic. 

 
La millora i l’aprofundiment en els drets de ciutadania i l’avenç en les 
llibertats, ha estat un altre dels eixos fonamentals de l’acció del Govern. 
Pels Socialistes, el reconeixement de nous drets civils i individuals, 
inspirats en nous valors i en les noves formes de convivència és un 
element essencial per configurar una societat avançada, diversa i tolerant.  
 
La lluita en favor de la igualtat i la no discriminació per raons de gènere ha 
estat una de les prioritats del Govern. No en va, la primera Llei que va 
aprovar va ser la Llei Orgànica de Mesures Integrals contra la violència de 
Gènere, donant compliment a un altre dels compromisos que els 
socialistes havíem anunciat durant la campanya electoral. També en el 
capítol dels drets civils, el Govern ha modificat la Llei del Divorci que, 
entre d’altres aspectes, suprimeix la separació prèvia i alhora, ha 
modificar el Codi Civil per a permetre el matrimoni entre individus del 
mateix sexe. 
 
El dret a la seguretat, a què els ciutadans puguin exercir plenament els 
seus drets i llibertats també ha ocupat un lloc destacat en l’agenda política 
del Govern. Els socialistes vam oferir a la ciutadania el compromís de 
lluitar contra el terrorisme, donar suport a les víctimes i perseguir la 
criminalitat organitzada. 
 
Alhora, també s’han desenvolupat un bon nombre d’actuacions destinades 
a millorar el funcionament del sistema democràtic, respectant les llibertats 
públiques i impulsant  la transparència i el control en l’actuació dels 
poders públics. Entre aquestes podem destacar l’aprovació del Codi de 
bon Govern, que introdueix en la tasca dels ministres i alts càrrecs 
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l’exigència d’austeritat, incrementa la transparència i endureix el règim 
d’incompatibilitats. 
 
Aquestes són algunes de les actuacions més rellevants portades a terme 
pel govern en cadascun d’aquests àmbits. 
 
Extensió dels Drets Civils i de Ciutadania 
 
Configuració del primer Govern paritari en la història d’Espanya i 
l’únic del món juntament amb el de Suècia. També per primer cop a 
la història, una dona ocupa el càrrec de Vicepresidenta del Govern, 
fet que alhora ha provocat que per primer cop una dona presideixi el 
Consell de Ministres.   
 
Aprovació de Llei Orgànica de Mesures de Protecció Integral contra 
la Violència de Gènere. Es tracta d’una Llei pionera al món i que 
inclou mesures de protecció física, ajuda social, sanitària i laboral 
per a les víctimes. Va ser la primera Llei del Govern socialista i va ser 
aprovada per unanimitat al Congrés dels Diputats. 
 
S’ha elaborat un Pla amb més de 50 mesures per a incentivar la 
igualtat de la dona i properament s’aprovarà la Llei de Igualtat.  
 
Actualment està en tràmit al Congrés dels Diputats la Llei que 
modifica el Codi Civil i que permetrà el matrimoni entre persones del 
mateix sexe. 
 
També està en tràmit al Congrés la reforma de la Llei que agilitzarà el 
procediment del divorci, eliminant les causes per a dissoldre el 
matrimoni i obrint la possibilitat de la custodia compartida dels fills. 
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Seguretat 
 
El Govern ha reafirmat el seu compromís amb el pacte antiterrorista. 
 
S’ha creat el Comitè Executiu per al Comandament Unificat de les 
Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i el Centre Nacional de 
Coordinació Anti-terrorista, posant en funcionament un Sistema 
Unificat de Bases de Dades. 
 
S’han incorporat 300 nous agents a la lluita contra el terrorisme. 
 
S’ha creat l’Alt Comissionat de Suport a les Víctimes del Terrorisme i 
una Oficina d’Assistència a les mateixes. 
 
S’han Incorporat 9.654 nous efectius a la Policia Nacional i la Guàrdia 
Civil. 
 
S’ha incrementat la col·laboració amb la UE i els països àrabs en la 
lluita contra el terrorisme i la delinqüència organitzada. 
 
S’han creat Grups Especials contra el Crim Organitzat, les Unitats 
Territorials d’Intel·ligència Criminal, la Brigada de Desapareguts i la 
Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal. 
 
S’ha impulsat la creació del carnet de conduir per punts i s’han 
intensificat les campanyes i els controls per evitar els accidents de 
tràfic 
 
S’ha aprovat la creació de 250 nous jutjats i 135 places de fiscals, 
posant en pràctica noves mesures per agilitzar el funcionament de 
l’Administració de Justícia. 
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Aprofundiment democràtic 
  
Aprovació del Codi de Bon Govern, una norma pionera a Europa, que 
introdueix l’exigència d’austeritat i transparència en l’exercici del 
poder. 
 
Aplicació de major transparència en la publicació de les dades 
d’interès públic i la informació estadística, en base a un calendari 
estricte de publicació. El Govern tampoc comenta les enquestes del 
CIS, un cop les fa arribar als grups parlamentaris. 
 
Revitalització de les Corts Generals, que tornen a ocupar un paper de 
centralitat en la vida política de l’Estat, potenciant la funció de 
control de l’executiu. El President no respon en la sessió de control 
cap pregunta per part del seu grup parlamentari. 
 
Per primera vegada en la història el President del Govern es sotmet 
al control del Senat, on tampoc respon les preguntes del seu propi 
grup. A més, el Govern té prevista la reforma del Senat per afavorir 
un major paper institucional de la cambra de representació territorial. 
 
Reforma del mecanisme d’elecció dels càrrecs del poder judicial, per 
afavorir el consens i evitar la instrumentalització i l’ús polític 
d’aquests nomenaments. Van aprovar la reforma tots els grups 
parlamentaris a excepció del PP. 
 
Elaboració d’un informe sobre la reforma dels mitjans de 
comunicació de l’Estat realitzat per experts independents.  Aquest 
servirà per elaborar una proposta legislativa que faci possible una 
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ràdio i televisió públiques independents, fora de la influència del 
Govern de torn. 
 
El Govern està ultimant una Llei per a regular i evitar els abusos de la 
publicitat institucional a nivell estatal, que ja ha estat rebutjada per  
les Comunitats Autònomes governades pel PP. 
 
Elaboració d’un Codi d’Autoregulació conjuntament amb les cadenes 
de televisió públiques i privades per eradicar la tele-escombraria de 
l’horari infantil, protegint els drets dels menors. 
 
Impuls del pluralisme en els mitjans audiovisuals, obrint la 
possibilitat que puguin haver-hi més canals televisius. Alhora, s’ha 
avançat l’anomenada “apagada analògica” dos anys, amb una Llei 
per a impulsar la implantació de la Televisió Digital Terrestre (TDT). 
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3. Política social i solidaritat. 

 
La nova sensibilitat social del Govern socialista s’ha traduït en aquest 
primer any en un nombre importat de mesures per afavorir els col·lectius 
més desafavorits. Aquestes mesures ha suposat la millora de les 
prestacions socials bàsiques, després de vuit anys on la dreta espanyola 
– amb el suport del CIU- va provocar un retrocés important de les 
polítiques socials, amb un empobriment progressius de les prestacions i 
els serveis públics bàsics. 
 
El compromís dels socialistes amb el manteniment i la millora de l’Estat de 
Benestar i la dignificació de les condicions de vida de les persones – 
especialment de les que tenen menys recursos – ha suposat un canvi 
radical pel que fa les polítiques socials, que han estat una de les principals 
prioritats del nou Govern.  
 
Un dels grans objectius del Govern en aquesta legislatura és tenir un 
sistema social d’ajuda a la independència i autonomia de les persones, 
d’atenció a la dependència, que ha d’esdevenir juntament amb l’educació, 
les pensions i la sanitat, el quart pilar de l’Estat de Benestar. 
 
Seguidament, exposem algunes de les actuacions més destacades pel 
que fa a nova política social impulsada pel Govern. 
 
Per primera vegada, la despesa social supera el 50% del pressupost 
de l’Estat. 
 
El Govern ha aprovat en menys d’una any dues dotacions que han 
permès duplicar el Fons de Reserva de la Seguretat Social. Aquest 
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fons avui disposa de 23.000 milions d’euros davant dels 12.000 que 
tenia a principis de 2004. 
 
Increment del SMI en un 13%, el que situa la seva quantia en 513€ 
mensuals. El compromís és que arribi als 600€ al final de la 
legislatura. 
 
Pujada de les pensions mínimes entre un 4,5% i un 8,07%, que ha 
beneficiat més de 3,5 milions de pensionistes al conjunt d’Espanya, 
dels quals uns 285.000 pertanyen a Catalunya. 
 
A partir de l’1 de setembre es podrà compatibilitzar el SOVI amb les 
pensions de viduïtat, fins a 2 vegades l’import de la pensió mínima 
de viduïtat, el que equival a 877 euros mensuals. 
 
La dotació per beques va augmentar en 66 milions d’euros en el 
primer mes de govern. En el 2005 la partida de beques s’ha 
incrementat en un 10,5% i es concediran un total de 83.500 beques 
més. 
 
S’han destinat un total de 215 milions d’euros a programes d’atenció 
a la discapacitat i també es destinaran més de 507 milions d’euros a 
polítiques actives pel foment de l’ocupació de persones amb 
discapacitat. 
 
S’ha elaborat i presentat el Llibre Blanc d’Atenció a les Persones en 
Situació de Dependència a Espanya, que ha donat lloc a un procés 
de diàleg amb els sectors implicats, amb l’objectiu d’assolir un ampli 
consens i un compromís social que fonamenti la propera Llei de 
l’Autonomia Personal.  
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S’està posant ordre en la immigració per a combatre la il·legalitat a 
través del Reglament de la Llei d’Estrangeria, que ha comptat amb el 
consens de tots els agents socials.  
 
S’ha obert un procés de diàleg i treball amb les Comunitats 
Autònomes per a millorar el sistema sanitari i, especialment, el seu 
finançament. 
 
S’ha rebaixat un 4,2% el preu dels medicaments, establint un 
ambiciós Pla Estratègic de política farmacèutica pels propers anys. 
 
S’ha posat en marxa l’elaboració d’un nou Pla de Joventut. 
 
El pressupost per habitatge ha crescut en un 31,7%, amb la posada 
en marxa d’un pla de xoc per facilitar l’accés a l’habitatge. 
 
S’han dut a terme diverses operacions per alliberar un total de 5 
milions de metres quadrats en diverses ciutats, que permetran la 
construcció d’uns 28.000 pisos, dels quals 21.000 seran de protecció 
oficial. 
 
S’ha creat l’Agència Pública de Lloguer per a fomentar l’arrendament 
d’habitatges. 
 
S’ha presentat l’avantprojecte de la Llei Orgànica d’Educació (LOE), 
que ha estat consensuat amb els sectors i agents educatiu 
(col·lectius de professors, associacions de pares i alumnes, 
empresaris del sector de la formació i sindicats), amb l’objectiu de 
garantir que tots els ciutadans i ciutadanes puguin rebre una 
educació de qualitat sense exclusions. 
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S’està treballant en el projecte de reforma de la Llei Orgànica 
d’Universitats (LOU) de forma consensuada i es preveu que 
l’esborrany estigui preparat per aquesta tardor. 
 
 
 

4. Construint l’Espanya Plural. 
 
L’arribada del nou Govern ha suposat, després de vuit anys de regressió 
en la pluralitat de l’Estat protagonitzats pel PP amb suport de CIU, l’inici 
d’una nova etapa on s’assumeix la diversitat política i cultural dels 
diferents pobles d’Espanya com a font de riquesa i oportunitats. Pels 
socialistes, el canvi a Espanya volia i vol dir fer possible una Espanya més 
oberta i plural, orgullosa de la seva diversitat.  
 
És potser en aquest àmbit on el canvi d’orientació política  que està 
impulsant el nou Govern s’ha materialitzat de forma més visible en 
decisions i actuacions – algunes d’elles totalment novedoses i 
inimaginables fa solament alguns mesos – que posen de manifest el 
compromís del nou executiu amb el respecte al patrimoni cultural, la 
identitat i la història dels pobles d’ Espanya. 
 
El projecte federal que el President Rodríguez Zapatero està liderant,  i 
amb el que els socialistes catalans ens sentim plenament compromesos, 
és avui una realitat en marxa i que avança amb fermesa cap a la 
construcció de l’Espanya Plural. 
 
El Govern ha engegat el procediment per a la reforma de la 
Constitució, elevant al Consell d’Estat la consulta sobre els aspectes 
que es volen modificar, entre els que es trobem la reforma del Senat i 
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la inclusió de la denominació de les Comunitats Autònomes al text 
constitucional. 
 
El Govern ja ha anunciat que recolzarà els processos que han iniciat 
algunes CCAA per a reformar els seus Estatuts, sempre que es 
plantegin d’acord amb la Constitució i arribin a les Corts Generals 
amb un alt grau de consens. 
 
Els President del Govern va convocar per primer cop en la història a 
tots els Presidents autonòmics el passat 28 d’Octubre de 2004 al 
Senat, a la sessió constitutiva de la Conferència de Presidents 
Autonòmics. Aquest fet suposa la creació d’un nou espai de 
cooperació per afrontar, mitjançant el diàleg i l’acord, els reptes 
comuns pels que necessitem respostes compartides entre les 
Comunitats Autònomes i el conjunt de l’Estat. 
 
Participació de les Comunitats Autònomes en la delegació de l’Estat 
davant el Consell de la Unió Europea. La decisió adoptada el 9 
desembre de 2004 a la Conferència per Afers relacionats amb les 
Comunitats Europees (CARCE), ha permès la representació directa 
de les CCAA en determinades formacions ministerials del Consell de 
la UE. Alhora, dos membres de la Representació Permanent 
d’Espanya davant la UE, han estat nomenats per les CCAA, amb el 
compromís d’ampliar-ne el número en el 2005. 
 
Per primera vegada hi ha hagut presència de Presidents Autonòmics 
en Cimeres Transfrontereres, amb la voluntat d’impulsar la 
participació de les CCAA en àmbits fins ara reservats únicament al 
Govern.  
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S’han reactivat les Comissions Mixtes de Transferències amb 
diferents CCAA, com ara la Comunitat Valenciana, Andalusia o 
Canàries. En el cas de Catalunya, la Comissió de Transferències 
Estat-Generalitat no s’havia reunit ni acordat cap traspàs des de 
maig de l’any 2001. La Comissió es va reunir el 13 de setembre de 
2004 i va decidir nous traspassos a la Generalitat, com ara el de la 
línia de tren entre Lleida i la Pobla de Segur, posant punt i final a un 
contenciós que estava obert des de feia 20 anys. 
 
S’han reactivat les Comissions bilaterals de cooperació entre l’Estat i 
diferents Comunitats Autònomes com Andalusia, Aragó  i Catalunya, 
fet que confirma el canvi en les relacions entre el Govern i les CCAA. 
 
S’han retirat bona part dels recursos d’inconstitucionalitat i de 
conflictes de competències, que alteraven la relació entre l’Estat i les 
CCAA. En el cas de Catalunya, la Comissió Bilateral de Cooperació 
Estat-Generalitat va decidir la retirada de 12 recursos i conflictes 
competencials (5 retirats per l’Estat i 7 per part de la Generalitat). 
 
S’han reactivat les Conferències Sectorials, el que posa de manifest 
el compromís del Govern amb la participació de les CCAA en la 
configuració de les polítiques que afecten el conjunt de l’Estat. 
 
El Govern ha sol·licitat a la UE la modificació del Reglament d’Usos 
Lingüístics de les institucions europees per incloure l’ús del català, 
el gallec i l’euskera. Aquesta proposta inclou l’ús d’aquestes 
llengües cooficials en el dret de petició, en els Plens del Parlament 
Europeu i del Comitè de les Regions, i en les traduccions dels 
documents legislatius aprovats entre el Consell i el Parlament. 
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S’ha impulsat el reconeixement de la pluralitat lingüística de l’Estat. 
En l’àmbit judicial es posaran els mitjans per a formar el personal de 
l’administració de justícia en el coneixement de les diferents 
llengües cooficials. S’ha aprovat al Congrés la modificació del 
Registre Civil per a què les inscripcions es puguin fer  en la llengua 
pròpia de la Comunitat Autònoma. Així mateix, l’Institut Ramon Llull i 
l’Institut Cervantes han signat un conveni de col·laboració que 
impulsa la projecció de la cultura catalana a nivell internacional. 
 
El Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, ha comunicat a la 
Comissió d’Internet per a l’Assignació dels Noms i números el vist i 
plau per a la creació del nou domini “.cat”. 
 
S’ha aprovat el trasllat de la Comissió del Mercat de les 
Telecomunicacions a Barcelona, dins del procés de descentralització 
dels organismes reguladors que està impulsant el Govern. 
 
S’ha aprovat l’avantprojecte per a la devolució a la Generalitat de 
Catalunya dels documents incautats durant el franquisme i que es 
troben a l’Arxiu Nacional de la Guerra Civil de Salamanca. L’acord 
entre el Ministeri i la Conselleria de Cultura estableix que serà la 
Generalitat l’encarregada de gestionar la devolució dels documents 
que van ser confiscats als particulars, partits polítics, ajuntaments i 
d’altres organitzacions . 
 
El Ministeri de l’Interior s’ha compromès a establir per llei en el 
decurs del 2005 la inclusió dels distintius autonòmics en les 
matrícules dels vehicles, corregint la decisió del Govern d’Aznar 
d’ara fa 5 anys, quan van desaparèixer els distintius provincials. 
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El Govern compensarà els ajuntaments amb més de 120 milions 
d’euros per la supressió de l’IAE (aprovada pel PP). L’executiu va 
prendre aquesta decisió el passat 15 de març, en el marc de la reunió 
que va mantenir amb la Federació Espanyola de Municipis i 
Províncies (FEMP). El Govern també ha reiterat el seu compromís per 
abordar la reforma del finançament local i ha anunciat la creació d’un 
fons d’anivellament per compensar els municipis amb menys de 
10.000 habitants, perjudicats pel model vigent. 
 
S’ha impulsat l’aprovació de la Carta Municipal de Barcelona. En 
aquest moment estan molt avançats els treballs entre els Ministeri 
d’Administracions Públiques, l’Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat. 
 
El Govern s’ha compromès amb la rehabilitació pública del President 
Companys i de totes les víctimes que van patir els processos 
sumaríssims durant la Guerra Civil i el franquisme. La presència de 
la vicepresidenta del Govern a l’acte d’homenatge al President 
Companys organitzat per la Generalitat, que va tenir lloc el 15 
d’octubre de 2004, va esdevenir un gest històric sense precedents. 
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5. Política econòmica, sostenibilitat i ocupació. 

 
Els socialistes van assumir el compromís d’una nova orientació en la 
política econòmica, estimulant la productivitat i fomentant l’estabilitat de 
l’ocupació. Malgrat els mals auguris que la dreta espanyola realitzava 
sobre l’evolució econòmica del país amb l’arribada del nou Govern, 
l’economia espanyola va créixer el 2004 un 2,7% (el major creixement 
dels darrers 3 anys). A més, el nombre d’aturats ha baixat en 120.000 
persones i l’afiliació a la seguretat social ha crescut en mig milió de 
persones des del març del 2004 al març del 2005.  
 
Respecte a la UE, Espanya ha crescut en 2004 0,7 dècimes més que la 
mitjana dels països membres. Alhora, el 30% de la ocupació generada a 
la UE entre el març del 2004 i el març del 2005, es va crear a Espanya. 
En aquest sentit, podem afirmar que l’economia i el ritme de creació de 
llocs de treball han anat bé en el 2004 i les perspectives són millors pel 
2005.  
 
Tot això amb uns pressupost de l’Estat per 2005 que manté l’equilibri 
entre ingressos i despeses, i que ha suprimit la llei d’acompanyament per 
millorar la transparència en l’actuació del Govern.  
 
 
S’ha elaborat un pressupost equilibrat, més transparent i d’un 
contingut marcadament social. Més de la meitat del pressupost es 
destina a despesa social (un 9,5% més que en 2004) 
 
S’han deflactat la tarifa de l’IRPF, per evitar l’increment de la pressió 
fiscal. Aquesta decisió estalviarà en 2005 als contribuents més de 
175 d’euros. 
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S’ha elaborat un Pla de Prevenció del Frau Fiscal, que inclou més de 
300 mesures, i que va entrar en vigor el mes de febrer passat. 
 
S’ha signat un acord amb sindicats i empresaris per a la 
competitivitat, per a l’ocupació estable i la cohesió social. 
 
S’ha posat en marxa el Pla de Dinamització de l’Economia, amb 
l’aplicació d’un ampli programa de reformes destinades a afavorir la 
productivitat i l’ocupació. 
 
S’ha augmentat en un 25,4% el pressupost d’investigació, 
desenvolupament científic i tecnològic, millorant de forma notable 
les beques, la formació i les infrastructures científiques. 
 
El Pla Nacional de I+D+i s’ha incrementat un 19,8% en el 2005. 
 
S’ha aprovat la Llei d’Horaris Comercials respectant les 
competències autonòmiques, possibilitant l’adequació d’aquesta 
normativa general a les diferents realitats i models comercials de 
cada Comunitat Autònoma. 
 
S’ha elaborat un Llibre Blanc per a la reforma del Sistema de Defensa 
de la Competència, que constitueix una peça clau en les polítiques 
de defensa de la productivitat. 
 
S’ha derogat el transvasament de l’Ebre i s’ha elaborat una 
alternativa al Pla Hidrològic Nacional que va aprovar el PP, que 
aportarà més aigua, serà més econòmica i respectuosa amb el Medi 
Ambient. Alhora, el Govern manté intactes els principis del 
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“Compromís per l’Ebre” així com les inversions i les infrastructures 
hidràuliques previstes a Catalunya. 
 
S’ha extret la totalitat del fuel que quedava als dipòsits del Prestige, 
s’han abonat les indemnitzacions i s’ha creat el Centre per a la 
Prevenció i la Lluita contra la Contaminació Marina. 
 
S’ha començat a aplicar el Protocol de Kyoto i s’ha aprovat el Pla 
Nacional d’Assignació d’Emissions. 
 
S’ha posat en marxa un pla de lluita contra la sinistralitat laboral. 
 
El Govern distribuirà en 2005 a les Comunitats Autònomes que tenen 
transferida la competència, més de 2.355 milions d’euros (un 10% 
més que en 2004), per a gestionar polítiques actives d’ocupació, dels 
quals 330 milions corresponent a Catalunya . 
 
S’ha solucionat la situació d’IZAR, amb un pla de futur - que compta 
amb el recolzament de la UE - que assegura la viabilitat econòmica 
de l’activitat i garanteix la continuïtat de tots els centres, amb 
càrrega de treball per a les drassanes.   
 
 
 
Barcelona, 15 d’abril de 2005 
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