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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.  

 

 

Terrassa, 11 de desembre de 2017 


