
Artur Mas i Gavarró, mitjançant aquest document, es compromet a donar

compliment al contingut del present contracte polític si obté el suport

democràtic necessari dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya per accedir

a la Presidència de la Generalitat i formar govern de CiU.

CLÀUSULES

I. Catalunya, un sol poble

1.1 En cas de ser escollit, seré President de tots els catalans i catalanes
sense excepcions.

II. Catalunya, un sol país

2.1 Governarem al servei de tots els catalans i catalanes, visquin on
visquin, perquè tothom té el dret a rebre un tracte igual i uns serveis
equivalents. El nostre model de país es fonamenta en l’equilibri territorial.

III. Catalunya, una nació

3.1 Treballarem per enfortir i projectar la personalitat nacional de
Catalunya. La personalitat del poble català es fonamenta en el sentiment
de pertinença dels seus ciutadans i ciutadanes i en una cultura i llengua
pròpies.

IV. Bon Govern

4.1 Recuperarem la confiança dels catalans i catalanes en les institucions
d’autogovern de Catalunya, tot retornant la il·lusió i l’autoestima al
país.

4.2 Refarem el prestigi de la Generalitat dins de Catalunya, a l’Estat,
i a nivell internacional.

4.3 Exerciré en tot moment la Presidència amb el lideratge i l’autoritat
que requereix la més alta responsabilitat pública del país.

4.4 Formaré un Govern fort i cohesionat, amb el millor equip de persones,
que invertirà totes les seves energies en governar bé.

V. Mans lliures per defensar Catalunya i els catalans

5.1 Exerciré la Presidència sense cap mena de subordinació a cap força
política d’àmbit estatal, donant sempre prioritat als catalans i a
Catalunya.

VI. Joc Net

6.1 Renunciaré a ser President si la candidatura de CiU no guanya les
eleccions de l’1 de novembre.

“Crec en Catalunya i en el poble català.

Vull que totes les persones del nostre país se sentin orgulloses de la seva condició de

catalans i de pertànyer a una societat justa, pròspera, cívica i lliure.

Per a mi, fer política és una manera, no l’única, de fer país i estimar Catalunya. També

és comprometre’s, governar bé i fer realitat allò que és necessari, al servei de tots els

catalans i catalanes”.

18.3 Les mútues i assegurances mèdiques personals es podran deduir anualment de
l’Impost de la Renda (IRPF) fins a un 20% del seu import i fins a un màxim de 100
euros.

XIX. Catalunya trilingüe

19.1 Farem de Catalunya un país trilingüe: el català, com a llengua pròpia, és el
que configura el nostre ésser com a poble i cultura; el castellà, llengua compartida,
és el que ens permet conviure amb la resta de pobles de parla castellana; i l’anglès
és el que ens facilita projectar-nos arreu del món.
Aquest objectiu de la Catalunya trilingüe el farem realitat a l’escola.

19.2 Aplicarem el nou Estatut per tal de fer realitat el dret dels ciutadans a
poder viure i relacionar-se en català a tot arreu i en qualsevol àmbit.

XX. Gent Gran: més possibilitats

20.1 Proposarem que les persones que voluntàriament vulguin seguir treballant després
del 65 anys rebin tot el suport de l’administració per fer-ho possible, amb el
tractament fiscal més beneficiós per a ells i l’empresa.

20.2 Les persones grans dependents que hagin d’ingressar en una residència no hauran
d’esperar més de 3 mesos.

XXI. Persones amb dependències: més autonomia, més suport

21.1 Farem accessible a totes les persones dependents, majors de 75 anys, i que
ho necessitin l’atenció domiciliària.

21.2 Donarem el dret d’elecció d’assistent a les persones que siguin beneficiàries
d’ajuts de dependència.

21.3 Donarem a totes les famílies que tinguin una persona amb dependència al seu
càrrec un ajut de Viure en família de 240 euros mensuals.

Jo, JOAN CARLES OLLÉ I FAVARÓ, Notari de l'Il·lustre Col·legi de Notaris de Catalunya,
amb residència a Barcelona, DONO FE: el present document, estès en un plec de paper
comú de quatre cares, que rubrico i segello amb el de la meva Notaria, signat en
la meva presència per l'Honorable Artur Mas i Gavarró, President de la federació
Convergència i Unió, coincideix exactament amb el que obra protocol·litzat a l'acta
per mi autoritzada el dia d'avui, sota el núm. 3382 del meu protocol.

Barcelona, 13 de Setembre de 2006.
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6.2 No signarem ni establirem cap pacte permanent o estable amb el Partit
Popular per governar Catalunya durant la propera legislatura.

VII. El 100% del nou Estatut

7.1 Aplicarem i desplegarem el nou Estatut amb la màxima ambició, fermesa i
celeritat.

VIII. Un canvi de mentalitat: el dret a escollir

8.1 Les nostres polítiques de benestar es fonamentaran en l’equitat, la
justícia i el dret d’escollir dels ciutadans: en la salut, l’educació, la
cura de la gent gran, els discapacitats i els ajuts a la família, entre
d’altres.

8.2 Aplicarem un model de govern que retornarà la capacitat de decidir als
ciutadans. Per tant, més llibertat a canvi de més responsabilitat individual
i col·lectiva envers el conjunt de la societat.

8.3 La nostra gestió es basarà en un model de cooperació, coresponsabilitat
i colideratge entre el sector públic i la societat civil.

IX. Seguretat: més fermesa, més eficàcia

9.1 Combatrem el crim organitzat i les bandes: màxima duresa amb els reincidents
i expulsió dels estrangers delinqüents.

9.2 Posarem més de 7000 nous policies als carrers, i acabarem el desplegament
previst dels mossos a tot Catalunya l’any 2008.

9.3 La lluita contra el tràfic de drogues entre la gent jove en entorns
escolars i de lleure, la seguretat al carrer i la seguretat dels habitatges,
seran les 3 prioritats màximes per al Govern.

X. Menys impostos

10.1 Eliminarem l’impost de successions i donacions en el decurs de la propera
legislatura.

XI. Immigració: més control i més integració real

11.1 La immigració a Catalunya ha de ser controlada, legal i proporcional a
la capacitat d’integració del nostre país.
La Generalitat, amb el nou Estatut donarà màxima prioritat a la contractació
de treballadors en origen, el control dels permisos de treball i la inspecció
laboral.

11.2 Aprovarem per llei el contracte de drets i deures dels nouvinguts, el
qual mitjançant un sistema de punts o crèdits ordenarà l’accés a determinats
ajuts públics i a l’arrelament.

XII. Catalunya pròspera: l’economia creativa

12.1 Orientarem el futur econòmic de Catalunya cap a la competitivitat i la
creativitat. L’economia i l’empresa són la base de la creació de riquesa d’un
país i, per tant, del benestar de la seva gent.

XIII. Pla de Xoc en infrastructures

13.1 Posarem Catalunya al dia en matèria d’infrastructures en un període màxim
de 7 anys, seguint el Pla de Xoc resultant de l’aplicació del nou Estatut
impulsat per CiU. L’objectiu és assolir una Catalunya hiperconnectada quant
a xarxes.

13.2 Aprofitarem l’Estatut per reduir o eliminar peatges de manera selectiva,
o bé proposarem una desgravació per a les persones físiques a l’IRPF del 15%
de la despesa en peatges, fins a un màxim de 150 euros anuals.

XIV. Habitatge: els joves primer

14.1 Les parelles joves que s’emancipin podran optar entre que la Generalitat
pagui fins el 50% del lloguer dels primers tres anys (fins els 30 anys d’edat)
o bé participi fins el 20% del preu de compra de l’habitatge (fins els 35
anys d’edat). En aquest sentit, el Govern fixarà les condicions de preu màxim
per tal de no contribuir a l’encariment dels preus dels habitatges.

XV. Suport a les famílies i natalitat: 3er fill/a a cost zero

15.1 Donarem a les famílies ajuts econòmics directes: Xec per naixement o
adopció (1000 euros) i Xec Guarderia (100 euros mensuals) per a tots els
fills menors de 3 anys.

15.2 Les despeses que generi el tercer fill o filla i següents d’una família
seran assumides per la Generalitat, fins a 4000 euros anuals i fins els 6
anys.
Les famílies que tinguin dos fills, un dels qual sigui discapacitat, també
rebran el mateix ajut.

15.3 Proposarem l’ampliació del permís de maternitat i paternitat.

XVI. Pensions: més dignes

16.1 Totes les pensions de viduïtat i jubilació que rebin els catalans i
catalanes i que no arribin a l’Índex de renda de suficiència (509 euros
mensuals l’any 2006) seran complementades econòmicament per la Generalitat
fins assolir-lo.

XVII. Educació: més i millor

17.1 Les famílies podran pre-inscriure voluntàriament al seu fill o filla
al centre escolar que desitgin des del dia mateix del seu naixement.

17.2 Reformarem la carrera professional dels mestres i professors per reforçar
la seva funció i retornarem el prestigi social a la tasca docent. També
modificarem el règim d’autonomia i la direcció dels centres, per tal d’elevar
la qualitat del sistema educatiu.

XVIII. Sanitat: menys cues i més qualitat

18.1 Les malalties greus amb risc vital tindran un tractament immediat sense
esperes indegudes.

18.2 Ampliarem l’elecció de metge de manera progressiva als facultatius
especialistes i de centre hospitalari.

Jo, en/na ......................, dono el meu suport a Artur Mas com a candidat a la Presidència de
la Generalitat i manifesto el meu suport a les propostes expressades en aquest Contracte amb

els catalans i al seu compliment en cas d’obtenir la confiança necessària per formar Govern
de CiU.

Signatura

Envieu per correu a: Artur Mas i Gavarró, carrer Còrsega núm. 331, Barcelona 08037 o ompliu
el formulari a la pàgina web www.ciu.cat
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