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Debat de política general 2013
Principals eixos del discurs del President Artur Mas

PROCÉS POLÍTIC

SITUACIÓ I PERSPECTIVES DE LES FINANCES DE LA GENERALITAT

ECONOMIA I ESTAT DEL BENESTAR

RESTITUCIÓ DE LA CONFIANÇA ENTRE INSTITUCIONS I CIUTADANIA
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“Després de 3 segles, les urnes són la solució, no el problema” (Artur Mas)

El Govern no pot 
gastar ni un euro més 
que el 2013 però per 
primer cop en 3 anys 
no hi haurà retallades

La pròrroga del 
pressupost de 2013 
evita retallades per 
valor de 1.800 M€

L’any 2012 malgrat 
la dura i persistent 
recessió, el dèficit es 
va reduir a menys 
de la meitat

L’any 2010 la 
Generalitat va fer el 
doble de dèficit del 
que tenia acordat 
amb l’Estat

Economia més globalitzada.
Fre a la destrucció d’ocupació.
Millora dels parametres de salut 
i escolars.
Reducció del sector públic.
Manteniment de les polítiques 
de benestar.
Increment de les polítiques de 
recerca.

QUÈ HA MILLORAT?

DESCARREGA’T EL DISCURS

Reduir el risc de pobresa.
Frenar l’atur juvenil i de llarga durada.
Rellançar el consum.
Millorar el crèdit a les empreses.
Escurçar les llistes d’espera als hospitals.
Millorar el nivell d’anglès.
Recuperar la inversió pública i accelerar 
el pagament als creditors.

Nova industrialització.
Nou model de formació professional
Reforma de l’administració pública.
Connectivitat i mobilitat.
Model energètic i economia verda.
Pacte de país per la infància i la pobresa.
Pacte nacional de Salut.
Un nou model d’hisenda.
Catalunya terra de talent.
Concertació públic i privat.

QUÈ CAL MILLORAR? GRANS PROJECTES DE PAÍS

‘La confiança és un valor 
que triga molt a guanyar-se 
i en canvi es pot malmetre 
ràpidament. Per això, caldrà 
que regenerem el nostre 
sistema democràtic des de 
dins en tot allò que faci falta’
(Artur Mas)

REGENERACIÓ DEMOCRÀTICA

Reforç de les funcions de l’Oficina 
de Supervisió de la Contractació. 

Creació del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic.

Confecció de l’Avantprojecte 
de llei per a la transparència 
i sostenibilitat del sector 
de la comunicació.

MESURES JA APLICADES PER 
REFORÇAR LA TRANSPARÈNCIA

Aprovació nou Estatut (2005)    Pacte sobre l’Estatut a la Moncloa (2006)    Referèndum sobre l’Estatut (Juny 2006)

Eleccions al Parlament de Catalunya (Novembre de 2012)    Manifestació arran de la sentència del TC (Juliol 2010)

Declaració de Sobirania (Gener de 2013)    Declaració per iniciar un diàleg amb Govern espanyol per fer possible la consulta (març 2013)

Pacte Nacional pel Dret a Decidir (abril 2013)    Constitució del Consell Assessor per a la Transició Nacional (març 2013)

Comissió del Parlament pel Dret a Decidir (abril 2013)    Inici del tràmit parlamentari de la Llei de consultes (maig 2013)

Via catalana (11 de setembre de 2013)    Carta del President Mas al President de l’Estat espanyol (juliol 2013)

http://transparencia.gencat.cat/
http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/docrel/nota-premsa/contingut/download/149609.htm%3Fmode%3Dstatic

