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Les 150 propostes del
Partit Popular Català

España
és la solució.
El canvi a Catalunya és inajornable. Aquests darrers mesos hem viscut una situació d'enorme
excepcionalitat. El 21 de desembre els catalans tenim una oportunitat històrica d'obrir una nova
etapa. És l’oportunitat de tancar ferides i recuperar les amistats i els afectes perduts entre nosaltres
i amb el conjunt dels espanyols. És inajornable restablir un govern que s'ocupi dels problemes reals
de les persones, que respecti la llei, que doni tranquil•litat a la nostra vida diària i se centri en crear
oportunitats per a tothom.
Espanya està creixent més que cap país europeu i Catalunya ha estat un dels seus motors fins que
els polítics independentistes van decidir perdre-ho tot. La solució a l’espiral de decadència
col•lectiva va començar amb la convocatòria d'aquestes eleccions per part del President Mariano
Rajoy. Els catalans hem vist les conseqüències socials i econòmiques d'unes institucions que se
situen al marge de la llei. Aïllar-se empobreix el nostre futur. Espanya és la solució.
El programa electoral del Partit Popular és una proposta per tornar a la normalitat i la tranquil•litat,
per regenerar la convivència i acabar amb la tensió, per recuperar el teixit empresarial perdut amb
estabilitat política, per millorar la gestió pública i la seguretat jurídica. El creixement econòmic i
l'ocupació han de tornar a ser la prioritat dels teus representants. Catalunya mereix un Govern
responsable, digne i que digui la veritat.
Volem que tornis a aquells sopars amb amics i familiars on la discussió política no ho
monopolitzava tot. Volem recuperar el respecte pels sentiments de tots i oferir la certesa que a
partir d'ara la situació política no perjudicarà la teva feina o el teu negoci.
Som un partit de govern, amb experiència i fiabilitat. Liderem la Unió Europea, governem Espanya
i jo mateix vaig tenir l'oportunitat de ser Alcalde d’una de les ciutats més importants de Catalunya.
Tenim un projecte pel futur dels catalans, compto amb un equip assenyat, sòlid i capaç. Et demano
que confiïs en nosaltres. Et demano que el 21 de desembre confiïs en el Partit Popular.

Xavier García Albiol
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La solució
està de camí.
És la tercera vegada que els catalans acudim a les urnes en els darrers 4 anys. Una xifra
excepcional, com ho són també les conseqüències del desgovern que ha assolat Catalunya.
Els candidats que conformem la candidatura del Partit Popular assumim públicament aquest
programa de govern perquè volem posar fi a un projecte empobridor que, a cop de mentides, ens
ha fet passar de la Catalunya oberta, puixant i integradora, motor d'Espanya a Europa, a una
Catalunya excloent i dividida, que veu amb angoixa com s'està posant en risc la seva imatge
internacional.
Uns governants irresponsables han arrabassat als catalans les seves institucions, la seva veu i el seu
futur. A tots: als que sempre van ser independentistes; a aquells que de bona fe han cregut en el
projecte de ruptura; també a aquella majoria de catalans que s’ha mantingut lleial al pacte
constitucional que a tots ens protegeix: la democràcia espanyola.
Els independentistes van prometre que el seu deliri no tindria costos. Ens van dir que els bancs i les
empreses estarien encantats d'invertir en una Catalunya independent i que l'economia no es veuria
afectada. Malauradament, només amb la seva amenaça de secessió, ja són milers les empreses que
han abandonat la nostra terra a la recerca de seguretat, certesa i confiança. És un èxode que ens
impacta a tots i al que cal posar límit d’immediat.
Tots els sectors de l'economia han patit les decisions sectàries, divisives i irresponsables d’un
govern sense seny. L'hostaleria ha patit un pronunciat descens en el seu negoci. La desmotivació
en el sector turístic està incidint sobre l'economia catalana. Són preocupants les dades d'atur a la
nostra Comunitat. També les inversions des de l'exterior s'estan veient desincentivades. Per què no
s'han ocupat d'aquests problemes els nostres governants? Per què han fugit de Catalunya durant
tants anys?
L'independentisme va alimentar la falsa esperança que les seves pretensions podien trobar empara
a la Unió Europea tot i anar en contra de l'esperit fundacional de la pròpia Unió i dels seus pilars
fonamentals: l'Estat de Dret, la democràcia i els drets i llibertats de les persones. Han fet oïdes
sordes a líders europeus, convençuts i coneixedors del projecte europeu, que els han recordat la
inviabilitat de les seves pretensions. En la seva tramposa fugida cap endavant, hem vist com ara
reneguen de la innegable vocació europea de Catalunya i la societat catalana.
El projecte europeu busca la integració, no la divisió; la reducció de barreres, no la seva proliferació;
la unió entre persones, no la seva separació. La UE té en la integració l'antídot enfront de la
irrellevància internacional. Una Catalunya independent no és possible a l'Europa del segle XXI.
Perquè ho prohibeixen els Tractats, perquè és inviable, i perquè ens perjudica a tots.
Volien malmetre el projecte europeu trencant Espanya. Però Espanya ha respost. Perquè respondre
davant de qui incompleix la llei és protegir els drets de tots. I en la defensa del que és de tots se
centra aquest programa electoral. Un programa que respon a tres preguntes molt clares: què
farem; com ho farem i per què.
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• Volem recuperar les institucions per als catalans, la normalitat democràtica i la tranquil•litat al
carrer i a les famílies de Catalunya. És imperatiu que junts tornem a la seguretat i a la certesa, al
respecte per l'altre, a la convivència en pau.
• Tenim una oferta de govern responsable basada en la recuperació del creixement econòmic i en
la creació d'oportunitats. Catalunya no pot esperar. Hem d'aprofitar els fruits d'aquest immens
esforç compartit de recuperació econòmica que ha tret a Espanya d’una crisi molt dura. Perquè
quan a Catalunya li va bé, a Espanya li va bé.
• Ho farem per centrar-nos en l'important: les persones. Els catalans mereixen uns governants que
se centrin en els problemes reals, en la vida normal. Una política que s'aproximi més a la realitat i
s'allunyi, com més aviat, de pressions, xantatges i enganys.
Tots els partits que presentem la nostra candidatura a aquestes eleccions tenim la responsabilitat
de recuperar l'exercici legítim i lleial de l'autogovern que mereixen els catalans. Tenim el mandat de
contribuir a restablir la pau social i els vincles entre els catalans. És el que vol la majoria, el que diu
el sentit comú i la finalitat que persegueix la celebració d'aquestes eleccions.
Espanya és Catalunya i Catalunya és Espanya. Des de fa segles, ens uneixen història i afectes. És un
fantàstic llegat que hem rebut i del que som garants i dipositaris. És un llegat que hem de
transmetre als nostres fills perquè segueixin construint el millor futur. Tant de bo que, com fa 40
anys, la democràcia amb pluralitat, la llei amb legitimitat, i la llibertat en la concòrdia puguin
saludar de nou als ciutadans de Catalunya amb un: "Ja soc aquí".
Aquest és el projecte del Partit Popular.
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Perquè governem Espanya, som LÍDERS A EUROPA i
serem CLAU a Catalunya
El Partit Popular és la veu de tots els catalans que volen una Catalunya i una Espanya fortes, uns
dirigents assenyats i moderats, una democràcia exemplar i governs a l’alçada de les circumstàncies.
Tenim idees pròpies davant l'oportunisme i la insolvència. Tenim il•lusió i confiança en el futur, i ens
posem al servei d'un projecte comú: una Catalunya on cada català compti.

Perquè SOM LA MILLOR GARANTIA de progrés i benestar
Som el partit que més ha fet per la prosperitat a Espanya. El creixement econòmic, l'ocupació i la
generació d'oportunitats són les nostres senyes. Guanyem a qualsevol comparació: rebem les
pitjors herències, lliurem els millors resultats. Amb nosaltres la gent no dubta, perquè sabem com
es tira endavant. I ens vam presentar a aquestes eleccions per recuperar a una Catalunya més forta,
més pròspera, més lliure, més justa i amb més futur.

Perquè vertebrem ESPANYA des de la unitat, la solidaritat i la diversitat
Som un gran partit nacional, unit, cohesionat, que sap el que ha de fer: que construeix, uneix
voluntats, crea oportunitats i fa millor a Espanya des de cada municipi i cada comunitat. Entenem
i garantim la pluralitat i sabem conjugar energies. Treballem junts per les nostres conviccions i
servirem sempre l'interès de tots on ens toqui amb tota la responsabilitat.

Perquè TENIM UN PROJECTE basat en el respecte a la democràcia, a la
llibertat i als drets de tots
Creiem en la democràcia com a garantia de drets i llibertats i en les institucions democràtiques
davant l'abús i l'arbitrarietat. Molts companys nostres han defensat amb el seu sacrifici, la seva
llibertat i la seva vida aquests principis. Per això mai hem baixat el cap ni ho farem mai. Fem política
amb veritat, amb entrega i patriotisme. I seguirem defensant el projecte de llibertats i solidaritat
que vam pactar tots junts a la Constitució de 1978 perquè la convivència en pau, la cordialitat i
l'entesa siguin una realitat.

Perquè OFERIM ALS CATALANS una nova etapa de
concòrdia i prosperitat
Hem imaginat un futur per a Catalunya, amb passió, il•lusió i intel•ligència. I, per posar-lo en marxa,
cal salvaguardar l'important. No podem tornar enrere. Catalunya necessita estabilitat, no incertesa;
seguretat, no riscos; avançar, en lloc de retrocedir. Espanya necessita més Catalunya: una
Catalunya europea, cosmopolita, plural i oberta. Una Catalunya en pau. Per això fem una oferta
política de debò: perquè Espanya és la solució i Catalunya necessita més Partit Popular.
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Què farem?
El Partit Popular vol recuperar les institucions per a tots els catalans, la normalitat
democràtica i la tranquil•litat als carrers i a les famílies de Catalunya.

Catalunya és una terra rica en passat, present i futur, plena d'energies cíviques i
potencialitats econòmiques i culturals. Les nostres institucions disposen d'un
autogovern i d'unes competències incomparables a Europa. Desgraciadament,
en els últims temps totes aquestes poderoses eines d'autonomia s'han posat al
servei d'un projecte de ruptura i divisió que no ha portat res de bo per a ningú.
Les eleccions del 21D són una oportunitat única per tornar a les institucions
catalanes el seu prestigi i el seu funcionament normal. Volem unes institucions
lleials amb l'Estat de dret i amb la legalitat. Defensarem un govern català que
generi confiança i serenitat. La tasca dels servidors públics no és aixecar murs
de divisió, sinó tendir ponts d'enteniment. Aquest és el nostre compromís:
treballar sense descans per tornar la concòrdia i el respecte a la societat
catalana.

1. La nostra prioritat serà formar un govern català que respecti la Constitució espanyola i l'Estatut

de Catalunya. Cap vot al Partit Popular servirà per situar a un polític independentista a la
Generalitat o per acceptar la celebració d'un referèndum que separi Catalunya de la resta
d'Espanya.

2. Garantirem el respecte a l'Estat de dret i a la llei com a base de la convivència democràtica per
a un futur que recuperi la prosperitat.
3. El Partit Popular és la millor garantia que Catalunya seguirà sent part d'Espanya i d'Europa. No
deixarem que ningú trenqui la nostra identitat plural.

4. Els carrers han de tornar a ser un espai de trobada cívica. Treballarem sense defallir per superar

l'etapa de confrontació en què s'ha enfonsat la política catalana aquests darrers anys. Superarem
l'enfrontament, potenciant la cooperació en tots els nivells de l’administració i els sectors socials.

5. Treballarem per aconseguir una nova cultura del reconeixement mutu. La identitat nacional
espanyola ha de reconèixer millor la seva dimensió i la seva arrel catalana. Alhora, la realitat
singular catalana ha d'acceptar amb més claredat la seva fonamental pluralitat interna.
6.

Tornarem la normalitat, la seguretat jurídica i l'estabilitat institucional a Catalunya, amb un
projecte de govern per a tots els catalans. Cal passar pàgina a la deriva obsessiva del separatisme
excloent i desenvolupar una nova agenda d'obertura i llibertat.

7. Formarem un govern net i lleial. No formaran part del nostre govern persones que hagin estat
condemnades per delictes contra la llibertat, el patrimoni i l'ordre socioeconòmic, la Constitució i
les institucions. I no portarem cap imputat per corrupció en les nostres llistes.
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8. Fixarem com a requisit per poder accedir a qualsevol càrrec, l’experiència i la formació relativa
a les funcions que haurà de desenvolupar, així com no haver estat condemnat o sotmès a judici oral
per una qüestió que afecti la seva honorabilitat com a servidor públic.
9. L'administració estarà dirigida amb professionalitat. Per a això, aprovarem la llei d'ordenació del

sistema de direcció pública professional de l'administració de la Generalitat i del seu sector públic.

10.

Aprovarem una nova llei electoral que compagini la proporcionalitat i la representació
territorial. El sistema que proposem s'inspira en el doble vot propi del model alemany: un vot a les
candidatures per circumscripcions electorals i un vot directe als candidats de petits districtes
electorals.

11.

Impulsarem el pluralisme en les institucions catalanes, i acabarem amb la monopolització
nacionalista de les institucions, els mitjans de comunicació i la societat civil.

12. Recuperarem la neutralitat a la Generalitat perquè torni a ser una institució prestigiosa al servei
de tots els catalans.

13. Desmantellarem definitivament les preteses estructures d'Estat independentistes i destinarem
aquests recursos a crear prosperitat econòmica i benestar social.
14. Normalitzarem la presència de l'Estat i dels símbols nacionals a Catalunya. Expressarem amb
naturalitat la realitat catalana, que és part del projecte espanyol i europeu.

15. Defensarem la cooperació i la lleialtat institucional com a pràctica política habitual, enfront de
la confrontació i de la deslleialtat que ha practicat el separatisme.

16.

Farem de TV3 i de Catalunya Ràdio uns mitjans plurals al servei d'una informació veraç i
neutral. Potenciarem el perfil professional i independent de l'ens. Ajustarem la despesa en els
mitjans de comunicació públics i les retribucions dels seus alts directius; limitarem també la
producció externa del seu pressupost.

17. Promourem que organismes públics i institucions culturals del Govern d'Espanya traslladin la
seva seu o una delegació de primer nivell a Catalunya. Reforçarem la col•laboració entre els
museus catalans i els de la resta d'Espanya.

18. Promourem que Barcelona sigui declarada co-capital cultural d'Espanya.
19.

Assegurarem un ensenyament de qualitat i sense adoctrinament per als nostres fills i
garantirem que puguin créixer en llibertat, forjant el seu propi criteri per desenvolupar-se amb
totes les eines en un món global.

20. Assegurarem la neutralitat simbòlica i ideològica de l'espai públic, perquè l’espai de tots no

estigui ocupat per banderes que s'oposen a l'ordre constitucional.

21. Defensarem amb orgull la nostra realitat bilingüe a tot Catalunya, i trilingüe a la Vall d'Aran.
22. La doble identitat caracteritza la majoria dels catalans, que aprecien tant la llengua catalana
com l’espanyola. Derogarem les multes lingüístiques que discriminen els que retolen en castellà.
23. Garantirem que els ciutadans puguin dirigir-se a qualsevol àmbit de l'administració de la
Generalitat en qualsevol de les llengües oficials. Els impresos, les comunicacions i l'atenció estaran
disponibles en les tres llengües oficials de Catalunya.
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24. Impulsarem un model educatiu trilingüe, i garantirem que es compleixin les lleis i sentències
sobre drets lingüístics i educatius de les famílies.
25. Aprovarem una llei de seguretat i civisme de Catalunya que reguli la utilització de l'espai
públic, i que garanteixi que l'espai -que és de tots- es pugui gaudir en condicions de llibertat i
tranquil•litat.
26. Treballarem per tornar el prestigi i la normalitat a tots els cossos policials. Garantirem que els
Mossos d'Esquadra són un cos al servei de la ciutadania a Catalunya en el marc de l'Estat de dret.

27. Serem implacables en la lluita contra el terrorisme gihadista. Controlarem el finançament
estranger de determinats centres i demanarem l'expulsió de qualsevol líder comunitari que faci
apologia de la violència.
28. Crearem una unitat especial dels Mossos destinada a combatre el robatori i el crim contra la

gent gran.

29.

Consolidarem les places judicials per tal de reduir l'alta taxa d'interinitat en els serveis de
justícia i en els centres penitenciaris.

30. Mai més seran rebutjades les places de funcionaris i jutjats que s'ofereixin des del Ministeri de
Justícia.

31. Els carrers de Catalunya tornaran a ser un espai de trobada cívic. Treballarem incansablement
per superar l'etapa de confrontació que ha caracteritzat la política catalana aquests anys.
Superarem l'enfrontament, potenciant la cooperació en tots els àmbits.
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Com ho farem?
El Partit Popular fa una oferta de govern responsable centrat en una forta política
econòmica per recuperar el creixement, l'ocupació i la recuperació d'oportunitats a
Catalunya.
Catalunya ha estat la locomotora econòmica d'Espanya i un motor principal de
l'economia europea. Si el proper dia 21 els catalans votem per l'estabilitat i la
convivència, tornarem a tenir al davant un període històric de creixement i
prosperitat. Tenim les condicions, el talent, les eines, la creativitat i l'experiència
per tornar a ser referent econòmic internacional i per crear centenars de milers de
llocs de treball. El Partit Popular és l'única garantia d'una economia lliure i
dinàmica, que genera riquesa i treball. Hem demostrat que la nostra recepta
funciona. Per això proposem una rebaixa fiscal per a les famílies i un paquet de
mesures per retornar l'atractiu a la nostra economia i per a assegurar la tornada
de totes les empreses que s'han traslladat.

32. Auditarem, optimitzarem i racionalitzarem la despesa de la Generalitat i de tots els organismes
que en depenen.
33.

Sanejarem l'entramat d'organismes de la Generalitat, que dispara la despesa pública i no
serveix a les necessitats dels catalans. Suprimirem tots els organismes creats per fomentar
l'independentisme i que no contribueixen al benestar social.

34. Reduirem dràsticament les 391 entitats que formen part del sector públic de la Generalitat de
Catalunya i suprimirem tots els "xiringuitos polítics".
35. Tancarem definitivament les delegacions de la Generalitat a l'exterior, excepte la de
Brussel•les, i destinarem els diners estalviats a la internacionalització de l'economia i a la promoció
turística.
36. Reduirem els alts càrrecs i els càrrecs de confiança. Suprimirem els Consells Comarcals.
37.

Pactarem un nou sistema de finançament autonòmic, que respecti els principis de justícia,
igualtat, solidaritat, ordinalitat i sostenibilitat, que garanteixi la prestació de serveis públics de
qualitat.

38. Reduirem en un 50%, com a mínim, la despesa en publicitat institucional de la Generalitat.
39.

Acabarem amb el dèficit de la Generalitat, que consumeix els nostres pressupostos i les
nostres inversions futures. No gastarem més del que ingressem.

40. Impulsarem que la Sindicatura de Comptes porti a terme una auditoria de la despesa de la
Generalitat durant els anys del Procés per saber quina part dels diners de tots ha servit per donar
cobertura al procés independentista i exigir responsabilitats.
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41.

Estabilitzarem i consolidarem les plantilles de l'administració de la Generalitat per als anys
2018-2021 aprovant una oferta pública d'ocupació per crear noves places en cada sector, posant
especial atenció en serveis públics com ensenyament, sanitat o seguretat.

42.

Garantirem la màxima estabilitat, qualitat i eficiència dels serveis públics i evitarem que la
temporalitat superi el 8% en cada sector.

43. Pagarem a temps als proveïdors de la Generalitat i, si hi ha cap retard, s'abonaran també els
interessos de demora.
44.

Destinarem els recursos necessaris per tornar les pagues extraordinàries pendents als
treballadors públics perquè en cap cas s'estengui més enllà del 2019. Volem que els empleats
públics de la Generalitat recuperin els drets perduts des del 2012.

45.

Aprovarem un pla de xoc per incentivar el nostre teixit empresarial. Ho farem amb un triple
objectiu: que totes les empreses que han abandonat Catalunya tornin el més aviat possible, que
noves empreses instal•lin els seus negocis a la nostra terra i que creixi la mida i la capacitat
d'internacionalització de les que s'han quedat.

46.

Durem a terme una reducció de les càrregues fiscals a les empreses per tornar a fer de
Catalunya una regió empresarialment atractiva. Treballarem per eliminar les traves burocràtiques i
els excessos fiscals imposats per l'esquerra independentista.

47. Suprimirem alguns dels tributs propis que ha creat el bipartit de Puigdemont i els radicals de

les CUP, com l'impost sobre les grans superfícies comercials, l'impost d'actius no productius de
persones jurídiques, l'impost sobre elements ràdio-tòxics, l’impost sobre les begudes ensucrades i
els diversos impostos sobre emissions.

48. Simplificarem els trams autonòmics de l'IRPF, afavorint especialment a les rendes mitjanes i

baixes.

- Reduirem un 17% l'IRPF de les rendes menors a 12.500 euros, que passaran a tributar al 10%.
- Baixarem un 13% l'IRPF de les rendes menors a 18.000 euros, que passaran a tributar a l’11,5%.
- Reduirem un 12% el IPRF de les rendes menors a 24.321 euros, que tributaran ara al 13%.

49.

Bonificarem al 99% l'Impost de Donacions quan vagi orientat a la compra de l'habitatge
habitual o a l'inici d'una activitat econòmica i l'Impost de Successions de pares a fills.

50. Reduirem a la meitat l'Impost de Transmissions Patrimonials tant per a béns mobles com per

a béns immobles. La taxa dels béns mobles passarà, en el seu tipus general, de l’11% al 6%.

51.

Baixarem l'impost d'actes jurídics documentats, que passarà de l’1,5% al 0,75% per a
documents notarials.

52. Tornarem a la indústria catalana la seva fortalesa i la seva profunditat, encoratjant la innovació
en el cicle productiu i facilitant la internacionalització.
53. Desenvoluparem una agenda catalana d'R + D + I, en línia amb les directrius i l'Estratègia
Europea 2020.
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54. Potenciarem el desenvolupament de sectors de futur, com les tecnologies de la informació, la
nanotecnologia, l'economia verda, les smartcities i tots aquells àmbits que tinguin a veure amb
l'economia del coneixement.

55. Reforçarem el suport a la internacionalització de les Pimes. Enfortirem Acció, en col•laboració

amb l'ICEX, i acompanyarem l'expansió de les empreses catalanes en els mercats emergents.

56.

Permetrem ajornar el pagament d'impostos autonòmics durant 3 anys per als negocis i les
Pimes de nova creació.

57. Facilitarem als nous autònoms ajornar el pagament de taxes i impostos autonòmics durant dos
anys si els seus ingressos no els permeten cobrir el salari mínim.

58. Desenvoluparem el Consell Català del Treball Autònom com a taula de diàleg social amb
aquest sector tan important a Catalunya.
59.

Defensarem que Barcelona segueixi sent un referent mundial en la celebració
d'esdeveniments internacionals. Donarem les garanties necessàries perquè el Mobile World
Congress no se’n vagi de Barcelona.

60. Impulsarem mecanismes de finançament no bancari. Establirem convenis amb les entitats que
atorguin crèdit favorable i reforçarem l'Institut Català de Finances perquè sigui una eina al servei
de la productivitat.

61.

Treballarem per fer de Catalunya un gran pol europeu de la investigació científica i de la
innovació tecnològica, reforçant la cooperació entre centres de recerca, parcs tecnològics,
empreses i universitats.

62.

Fomentarem els vivers empresarials i els espais assequibles, públics i privats, per posar en
marxa projectes de negoci.

63. Volem convertir Catalunya en el Silicon Valley d'Europa. Multiplicarem les beques de recerca i
les ajudes a innovadors, emprenedors i business angels.
64. Farem de la Universitat i de la Formació Professional plataformes d'emprenedoria, dotant-les
d'eines per fomentar la iniciativa emprenedora.

65. Els estudiants d'FP o universitaris que vulguin desenvolupar projectes d'emprenedoria podran
utilitzar el NIF del seu centre educatiu i tindran accés a crèdits tous.

66. Adaptarem les titulacions universitàries a les demandes laborals i a les necessitats socials,
respectant la identitat pròpia de l'ensenyament universitari.
67.

Reforçarem decididament la Formació Professional Dual per fer de la Formació Professional
una eina útil i prestigiosa per construir un futur laboral.

68.

Redefinirem el Servei d'Ocupació de Catalunya perquè es converteixi de veritat en un
organisme que ajudi a que els desocupats puguin trobar feina.

69.

Aprovarem un ampli programa de beques perquè els nostres joves més preparats puguin
formar-se a les millors universitats del món.
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70. Impulsarem programes de microcrèdits des de l'Institut Català de Finances (ICF) per a
projectes empresarials de joves fins a 35 anys.
71. Promourem programes d'educació financera que fomentin coneixements en aquesta matèria
entre les futures generacions.

72. Impulsarem una millora de les condicions salarials i laborals dels estudiants en pràctiques.
73.

Desenvoluparem un nou Pla Energètic de Catalunya amb l'objectiu de millorar les
infraestructures, reduir els costos energètics de les empreses i promoure una major eficiència.

74. Fomentarem ajuts a projectes empresarials que promoguin la protecció del medi ambient.
75. Millorarem les infraestructures viàries, ferroviàries, portuàries, aeroportuàries, energètiques i
de serveis, com a factor essencial per a l'increment del desenvolupament econòmic, la millora de
la productivitat, la creació d'ocupació i l'augment de la competitivitat relativa amb la resta
d'Espanya i d'Europa.
76. Suprimirem els peatges de la Generalitat, no renovant les concessions existents.
77.

Promourem les actuacions necessàries per aconseguir una millor eficiència de la xarxa de
ferrocarrils, una intermodalitat allà on sigui necessària i una política tarifària accessible per a tots
els ciutadans.

78. Treballarem lleialment amb el Govern d'Espanya perquè els trams catalans del Corredor del
Mediterrani estiguin acabats i en funcionament l'any 2020.

79. Un cop connectades totes les capitals catalanes i la frontera francesa amb tren d'Alta
Velocitat, centrarem la inversió estratègica en acabar, amb la màxima prioritat, el corredor del
Mediterrani.
80. Al desembre de 2018 estaran en marxa el tren llançadora a l'aeroport del Prat i la doble via
entre Tarragona i Vandellòs.
81. Farem una aposta prioritària per la millora del servei de Rodalies. Entre aquest any i 2020 el
Govern del PP invertirà 1.882 milions a la xarxa de Rodalies.

82. Completarem l'execució del quart cinturó i l'enllaç entre l'AP7 i l'A2. Desdoblarem la N2, la
N340 i la N240 (entre Lleida i les Borges Blanques). El 2019 estarà conclosa la variant de Vallirana.
Duplicarem el tram Maçanet-Oriols, farem remodelacions a Pontós i Garrigàs, i acabarem i posarem
en servei el tram Maçanet de la Selva-Sils de l'A2.
83. El 2018 estarà acabada l'autovia de connexió entre la ronda litoral i la C-32. Acabarem l'autovia
A14 entre Lleida i Rosselló.

84. Ampliarem l'estació de Sants i el soterrament de les vies a Montcada i Reixac, l'Hospitalet de
Llobregat, Sant Feliu i Sabadell.
85. Acabarem amb màxima celeritat la línia 9 del Metro, així com la línia 8 de Ferrocarrils de la

Generalitat.

86.

Fomentarem l'activitat agrícola-ramadera a tot el territori amb l'objectiu d'evitar la
despoblació de les zones menys actives.
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87.

Adoptarem les mesures adequades per minimitzar els atacs de la fauna salvatge en la
ramaderia extensiva reforçant el Grup de Gestió de Fauna Salvatge del CAR i garantirem les
indemnitzacions per compensar els danys produïts.

88. Millorarem la gestió de l'aigua a través de la implementació de la xarxa secundària del Canal

Segarra-Garrigues i la modernització del Canal d'Urgell.

89. Iniciarem un procés participatiu entre entitats i sectors implicats amb la finalitat d'elaborar una
Llei de Caça per a Catalunya.
90. Durem a terme les actuacions necessàries perquè els pescadors catalans puguin disposar de
la llicència única de pesca a fi d'atreure el turisme basat en aquesta pràctica esportiva.
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Per què?
Al Partit Popular sabem què és l'important: tenir cura de les persones i treballar per
als seus problemes reals.
Catalunya gaudeix d'un nivell de vida incomparable a Espanya i a Europa. Tenim
competències pròpies en educació, sanitat, serveis socials, igualtat, etc. No
obstant això, aquests darrers anys l’atenció i la prioritat dels governs de la
Generalitat ha estat segrestada per un Procés de ruptura perjudicial per a tots. Cal
trencar amb aquesta dinàmica. Els populars volem iniciar una nova etapa política,
centrada en les necessitats i els problemes reals de les persones. És hora de posar
totes les nostres energies en l'important. És moment de recuperar les ajudes a les
famílies i millorar el benestar de la societat. Volem que puguis triar la millor oferta
educativa per als teus fills i que no hagin d’estudiar en un barracó. Que gaudeixis
de la millor sanitat, sense inesgotables llistes d'espera. Que tinguis una bona
xarxa de protecció en el cas que alguna cosa vagi malament i que, al final de la
teva vida laboral, tinguis el millor retir i rebis el tracte i el suport que amb el teu
esforç has guanyat.

91. Dedicarem més del 80% de la despesa no financera disponible a Educació, Sanitat, Serveis
Socials i Dependència.
92. Garantirem les pensions sense posar en risc l'estabilitat política i el creixement econòmic. No

deixarem que ningú faci experiments polítics o econòmics que puguin afectar al cobrament de les
pensions.

93. Destinarem a Educació el 6% del PIB. Així, donarem compliment al que estableix la Llei
d'Educació de Catalunya.
94. Garantirem per llei la tarifació social a les places públiques de 0 a 3 anys. La Generalitat no

podrà negar-se mai més a finançar l'educació infantil, tal com ha fet el Govern de Puigdemont i
Junqueras.

95. Oferirem 100.000 places de 0 a 3 anys amb cobertura pública.
96. Desgravarem fiscalment un 30% del cost de les escoles infantils d'iniciativa social i privada.
97. Garantirem els llibres de text gratuïts per a les famílies amb rendes baixes i mitjanes.
98. Crearem una deducció autonòmica en l'IRPF del 15% de les despeses educatives dels nens,
amb un límit de 1.000 euros.

99. Recuperarem progressivament la prestació universal per fill a càrrec. En el cas de les famílies
monoparentals o nombroses, aquest ajut s'estendrà fins als sis anys.
100.

Incrementarem la deducció autonòmica de l'IRPF per naixement, adopció i acolliment de
menors.
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101. Desplegarem un model de benestar i serveis socials on els ciutadans tinguin veritable dret a
decidir sobre l'escola dels seus fills, el seu centre residencial o les seves ajudes per discapacitat,
inspirat en el model suec.
102. Garantirem la llibertat d'ensenyament a Catalunya facilitant a tots els catalans l'accés a una
educació de qualitat, d'acord amb els valors i prioritats de les famílies, i respectuosa amb els
principis democràtics i legals que regeixen la nostra convivència.

103. Reforçarem la independència del cos d'inspectors educatius i la seva coordinació amb la
inspecció de l'Estat. Fomentarem una major interacció directa amb les famílies, garantint el
compliment dels seus drets.
104. Preservarem el Servei d'Educació de Catalunya, sistema mixt format per centres educatius
públics i privats sostinguts per recursos públics, garantint en tot cas la seva estabilitat, vigència i
suficiència.

105.

Mantindrem els concerts educatius d'aquells centres que presten el Servei d'Educació de
Catalunya de manera respectuosa amb la normativa i els criteris legalment establerts per a l'accés
i el manteniment d'aquests concerts.

106. Garantirem la tolerància zero amb la violència de gènere. Implantarem, en el termini de sis

mesos, una Oficina Integral d'Atenció a les Víctimes de Violència de Gènere a cada capital de
comarca.

107. Ampliarem el nombre de places disponibles a pisos-pont per a les dones víctimes de
violència de gènere.
108. Serem implacables en la inspecció laboral per assegurar que no hi hagi discriminació laboral
a la dona ni es penalitzi la maternitat o la paternitat.

109. Aprovarem una Llei de Suport a la Maternitat perquè cap dona embarassada quedi en una

situació de desemparament social.

110. Introduirem desgravacions fiscals progressives sobre el cost de la mútua mèdica.
111. Reforçarem l'autoritat dels professors en els centres escolars i farem efectiva la seva categoria
d'autoritat pública.
112. Posarem en marxa aules i programes educatius d'excel•lència.
113. Fomentarem la cultura de l'esforç, del treball ben fet i de l'exigència inclusiva, que és la millor
forma de garantir la igualtat d'oportunitats.

114. Baixarem un 30% les taxes universitàries en primera convocatòria perquè Catalunya deixi de
ser la Comunitat Autònoma amb l'educació universitària més cara.
115. Procedirem a una immediata renovació i actualització de la cartera de serveis socials, que el

govern independentista no ha actualitzat tot i estar caducada des de fa cinc anys.

116. Durem a terme una auditoria de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència per
posar fi a la situació de desbordament que s'ha viscut.
117. Revisarem el sistema de tutela administrativa de menors.
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118. Desplegarem i reglamentarem per fi la Llei de Drets i Oportunitats de la Infància de Catalunya.
119. Posarem llum sobre la problemàtica de la violència familiar, combatent amb fermesa el
maltractament infantil i lluitant també contra la violència d'alguns joves als seus pares.
120. Tots els nens i adolescents han de poder anar a l'escola en un clima de pau i serenitat. Serem

implacables en la lluita contra el bulling i el ciberbulling. No podem permetre que un 9% dels
estudiants considerin que han patit assetjament a les últimes setmanes.

121. Combatrem tot tipus d'abús sexual, facilitant la reparació del dany causat i oferint
acompanyament psicològic a les víctimes.
122.

Potenciarem una economia inclusiva de mercat, on tinguin espai les persones amb
discapacitat. Reforçarem el treball protegit en el sector públic i privat.

123. Tornarem a promoure els Centres Especials de Treball com una plataforma d'inclusió i
preparació laboral de les persones amb discapacitat. Els pagarem el que està establert per llei i els
acompanyarem per arribar a ser espais de transició i referència per a la inclusió de l'empresa
ordinària.
124.

Impulsarem un programa de voluntariat per a joves, afavorint l'intercanvi entre totes les
comunitats d'Espanya.

125. Posarem a disposició de les famílies amb més dificultats pisos públics de lloguer.
126. Augmentarem l'actual parc públic d'habitatge protegit del 3,3% al 5%, assegurant així el dret
a l'habitatge per a tothom.
127. Ajudarem a què els joves puguin emancipar-se mitjançant programes d'ajuda per a accés a
l'habitatge.

128.

Combatrem les ocupacions il•legals. Derogarem les reformes legals del Govern
independentista que obren la porta a aquestes ocupacions i reforçarem la seguretat jurídica dels
petits arrendadors.

129. Incrementarem les desgravacions i ajudes per lloguer, especialment en el cas de joves,
persones amb discapacitat i altres perfils que requereixen especial atenció.
130. Aprovarem un Pla de Remodelació de Barris per finançar la millora dels barris amb menys

poder adquisitiu. Aquests plans han d'incloure ajudes als veïns amb més dificultats per pagar obres
necessàries en els seus habitatges.

131.

Impulsarem, amb el Govern d'Espanya, una reforma horària realista i desenvoluparem una
política integral en tots els àmbits per aconseguir que homes i dones puguin viure en plenitud i
coresponsabilitat seva vida familiar, professional i personal.

132. Facilitarem que les empreses puguin desenvolupar polítiques de conciliació.
133. Acompanyarem fiscalment a les empreses que respectin i promoguin un clima favorable a la

maternitat i a la paternitat.

134.

Promourem mesures concretes i reforçarem la inspecció laboral per garantir la igualtat
salarial entre homes i dones.
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135.

Aprovarem una llei de suport a les famílies nombroses. Tindrem en compte la realitat
d'aquestes famílies per regular i ajustar els preus dels subministraments bàsics.

136.

Defensarem una immigració legal i ordenada. Combatrem amb fermesa les màfies que
trafiquen amb persones i lluitarem contra les discriminacions per motius de raça o origen.

137. Llançarem una bateria de bonificacions fiscals i mesures extraordinàries perquè les empreses
contractin a persones majors de 45 anys.

138. Desenvoluparem també una estratègia de treball públic protegit per a les persones majors de
50 anys que es troben en atur.
139. Limitarem per llei els temps d'espera en la sanitat pública. Les operacions amb prescripció no
urgent s'hauran de realitzar en un temps màxim de 60 dies.
140.

Ampliarem els serveis que poden oferir les farmàcies. Podran dispensar, administrar i
controlar vacunes, productes per a residències geriàtriques i medicaments de dispensació
ambulatòria. Així contribuirem també a desbloquejar la sanitat pública.

141. Aprovarem un Pla de Carrera Professional per al sector sanitari i per a cada nivell professional,
on hi haurà criteris clars i transparents de promoció, trasllat i retribució.
142. Aprovarem un xec per als serveis de dependència i discapacitat.
143.

Potenciarem les places concertades en residències i centres de dia. Estem decidits a
convertir el sector de l'atenció a la tercera edat en un motor econòmic de la nostra terra i en un
vector de creació d'ocupació.

144.

Garantirem el reconeixement, la valoració i la resolució sobre els serveis de dependència en
un màxim de tres mesos.

145. Aconseguirem un model integral i universal d'atenció domiciliària per a persones majors de
65 anys, amb cartera de serveis inclosa, perquè les persones grans puguin viure i envellir a casa i
amb els seus familiars.

146. Garantirem que totes les persones grans que ho necessitin puguin disposar d'una pròtesi
dental. Establirem mecanismes d'ajudes per a la implantació de pròtesis dentals, que seran
gratuïtes per a les rendes inferiors.
147. Defensarem la renda garantida de ciutadania vinculada a un itinerari sociolaboral.
148. Posarem en marxa l'Abonament 30/30, un abonament de transport que servirà per anar per
tot Catalunya. Costarà 30 euros / mes i servirà per a menors de 30 anys.

149. Impulsarem que la targeta T-16 sigui totalment gratuïta de veritat. Per això suprimirem el cost
d'emissió de 35 euros que actualment han de pagar les famílies que volen gaudir dels beneficis
d'aquest abonament de transport.
150.

Farem de Catalunya un centre global de l'economia social. De la mateixa manera que
Barcelona és una referència mundial en escoles de negocis, volem convertir-la en un clúster de
formació en empresa social.
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Contracte amb els catalans
1r. La nostra prioritat serà formar un govern català que respecti la Constitució espanyola i l'Estatut
de Catalunya. Garantirem el respecte a l'Estat de Dret com a base de la convivència democràtica i
del creixement econòmic.
2n. Cap vot al Partit Popular servirà per situar a un polític independentista a la Generalitat o per

celebrar un referèndum que separi Catalunya de la resta d'Espanya.

3r. El Partit Popular és la millor garantia que Catalunya seguirà sent part d'Espanya i d'Europa. No
deixarem que ningú divideixi la nostra identitat plural. La nostra experiència de govern i el nostre
lideratge europeu ens avalen.

4t. Recuperarem la normalitat, la seguretat jurídica i l'estabilitat institucional, amb un projecte de

govern per a tots els catalans sense excepció, que passi pàgina de l'obsessió separatista i enceti
una agenda d'obertura i llibertat.

5è. Tornarem el pluralisme a les institucions catalanes, posant-les al servei de tots. Treballarem per
aconseguir una nova cultura del reconeixement mutu. La identitat nacional espanyola ha de
reconèixer millor la seva dimensió i la seva arrel catalana.
6è. Els carrers de Catalunya tornaran a ser un espai de trobada cívica. Treballarem per tornar el
prestigi i la normalitat a tots els cossos policials a Catalunya.

7è. Ens centrarem en les necessitats i els problemes reals de les persones. Necessitem més atenció
als problemes concrets dels catalans. Dedicarem més del 80% de la despesa a Educació, Sanitat,
Serveis Socials i Dependència.

8è. Recuperarem l'impuls econòmic perdut. Aprovarem un pla de xoc per incentivar que totes les
empreses que han abandonat Catalunya tornin el més aviat possible, per atraure’n de noves i
potenciar les que s'han quedat. Durem a terme una reducció de les càrregues fiscals a les
empreses, per tornar a fer de Catalunya una regió empresarialment atractiva. L'objectiu és crear
més i millor ocupació.
9è.

Pactarem un nou sistema de finançament autonòmic, que respecti els principis de justícia,
igualtat, solidaritat, ordinalitat i sostenibilitat, que garanteixi la prestació de serveis públics de
qualitat.

10è. En definitiva, els candidats del Partit Popular ens comprometem a governar Catalunya amb

responsabilitat, amb seny i amb vocació de servei. Complirem amb els estàndards més exigents de
transparència en l'administració i el partit.
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