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•Comença el procés de participació per a elabo-
rar el nou Estatut.

•Creació de la comissió de treball per al nou
model d’organització territorial.

•Reducció d’alts càrrecs, publicitat dels nomena-
ments del personal eventual i retallada de
l’11,95% de la despesa en alts càrrecs.

•El President i tots els consellers han explicat les
línies d’actuació al Parlament.

•Recurs d’inconstitucionalitat contra diversos
preceptes de la Llei 32/2003, de 3 de novembre,
General de Telecomunicacions.

•Increment de 60 milions d’euros en la dotació
del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) per al
període 2004-2007.

•Elaboració de l’avantprojecte de les 88 trans-
ferències pendents del Govern de l’Estat a la
Generalitat de Catalunya.

•S’han doblat els recursos dels Fons de
Cooperació Local per als pròxims 4 anys.

•Reordenació de les oficines de la Generalitat a
l’exterior.

•Classes de català per a imams.

•Conveni de col·laboració amb el Consell Islàmic
de Catalunya.

•Recurs d’inconstitucionalitat contra diversos
preceptes de la Llei 39/2003, de 17 de novem-
bre, del Sector Ferroviari.

•Elaboració d’un informe econòmico-financer
sobre l’estat de les finances de la Generalitat de
Catalunya a 31 de desembre del 2003.

•Creació de la Subdelegació Territorial del
Govern de la Generalitat a la Catalunya Central
i de la Subdelegació Territorial del Govern de la
Generalitat a l’Alt Pirineu i Aran.

•Signatura de l’acord de constitució del nou
Consorci Sanitari de Mollet del Vallès.

•Trasllat de la seu del Departament d'Agricultura,
Ramaderia i Pesca a la ciutat de Lleida.

•Acord entre Benestar i Família i l’Ajuntament de
Barcelona per facilitar l’aplicació del descompte
de l’IBI a les famílies nombroses.

•Anunci del programa “Catalunya Proposa”.

•Acord entre el Govern, els sindicats i les patro-
nals per a la millora de la competitivitat de l’eco-
nomia catalana.

•Recurs d’inconstitucionalitat contra la Llei
43/2003, de 21 de novembre, de Montes.

•Reducció d’un 2% de la despesa corrent.

•Creació de l’Agència Catalana d’Inversions, un
organisme que s’encarregarà d’atraure inver-
sions estrangeres a Catalunya.

•Elaborat l’avantprojecte de la Llei d’Horaris
Comercials.

•Presentació d’un nou servei per a la internacio-
nalització de les empreses catalanes.

•Engegats els treballs per a l’elaboració del Pla
Territorial Sectorial de Turisme de Catalunya.

•Inici de la campanya “Diferencia’t. Consumeix
amb criteri”.

•Regulació de la utilització de mitjans telemàtics
en la gestió tributària de la Generalitat de
Catalunya.

•Recurs d’inconstitucionalitat contra diversos
preceptes de la Llei 57/2003, de 16 de desem-
bre, de mesures per a la modernització local,
que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.

•Elaboració d’un Pla de Purins.

•Destinats 6,5 milions d’euros  per a impulsar la
competitivitat de les petites i mitjanes empreses
comercials.

•Instituïts els Premis CAT Turisme 2004.

•Obertura d’una nova línia de préstecs per a
finançar la reposició de la cria i el reinici de l’ac-
tivitat de les instal·lacions de muscleres del
Delta de l’Ebre.

•Primers contactes del projecte Euroregió
Pirineus-Mediterrània per fer un espai de creixe-
ment i innovació amb voluntat d’incorporar
regions franceses i espanyoles.

•Autorització d'una operació d'endeutament a
favor de Fira 2000, SA, per un import de 50
milions d’euros, avalada per l'Institut Català de
Finances.

•Constitució de Taules Sectorials per ajudar en
la transformació d’empreses i assegurar la viabi-
litat de les existents.

•Exigència a Fecsa-Endesa de les inversions
necessàries en la millora de la xarxa elèctrica
catalana per garantir la qualitat i quantitat del
servei.

•Convocatòria d’ajudes per valor de 270 milions
d’euros pel foment de la internacionalització de
les empreses.

•Recurs d’inconstitucionalitat contra diversos
preceptes i conceptes pressupostaris de la Llei
61/2003, de 30 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2004.

•Programació de 130 missions empresarials
entre el COPCA i les cambres de comerç de
Catalunya.

•Impuls de la “Marca de Catalunya”.

•Increment d’un 38% en professionals per a l’a-
tenció primària de la sanitat pública: 160 metges
de capçalera i pediatres.

•Posada en marxa d’un Pla de xoc per reduir les
llistes d’espera de la sanitat pública.

•Aprovats 57 milions d’euros per a rehabilitar i
construir noves escoles.

•Recurs d’inconstitucionalitat contra diversos
preceptes de la Llei Orgànica 19/2003, de 23 de
desembre, de modificació de la Llei Orgànica
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial.

•Nou decret de Matriculació.

•Decretada la creació de les Oficines Municipals
d’Escolarització.

•Compromís de concertació de l’ensenyament de P3.

•Convocatòria d’oposicions per a 950 places de
docents per a Primària i Secundària.

•Ampliació dels ajuts per a famílies, que arriben
també a les famílies monoparentals en les
mateixes condicions que les nombroses, incre-
mentant-hi 25 euros en relació amb l’any passat.

•Increment d’un 3,8% en els complements de les
pensions de viduïtat més baixes.

•Assignats 200.000 euros per a posar en marxa
el Pla d’Ajuda al Retorn dels catalans a l’estranger.

•Nou mapa d’equipaments judicials per construir
nous jutjats i millorar els ja existents en el perío-
de 2005-2007.

•Redacció d’un nou pla d’equipaments peniten-
ciaris, coordinat amb els municipis implicats.

•Programa de Planificació Lingüística per a
potenciar l’ús del català.

•Adquisició de 58 nous vehicles de bombers.

•Elaboració d’un Pla de xoc per a millorar la jus-
tícia juvenil.

•Inici del desplegament de la banda ampla a tot
el país utilitzant totes les tecnologies disponibles.

•Desenvolupament normatiu de la Llei
d’Universitats de Catalunya, que estableix un
increment del finançament universitari del 30%.

•Recurs d’inconstitucionalitat contra diversos
preceptes de la Llei 62/2003, de 30 de desem-
bre, de mesures fiscals, administratives i de l’or-
dre social.

•Posada en marxa del Programa Igualtat
d’Oportunitats entre dones i homes en matèria
de Cultura.

•Preparació del Vè Pla d’igualtat d’oportunitats
per a les dones.

•Promoció i suport al protocol de col·laboració
entre la Unió de Federacions Esportives de
Catalunya i el Comitè Olímpic de Catalunya.

•Acord amb la Fundació La Caixa per a crear
nou ciberaules hospitalàries a Catalunya.

•Signatura del conveni marc de col·laboració
científica per a la constitució del Centre
d’Investigació de Medicina Regenerativa de
Barcelona.

•Inici de la reforma del Consorci per a la
Normalització Lingüística.

•Acord per a finançar la construcció del Circuit
de Castellolí.

•Creació del Projecte Educatiu Integral.

•Obertura del diàleg en el Marc Unitari de la
Comunitat Educativa.

•Implantació del telèfon 112, únic a tot l'àmbit euro-
peu i amb resposta immediata les 24 hores del dia,
que centralitza totes les trucades d'urgència.

•Construcció d’una comissaria dels Mossos
d’Esquadra a Igualada.

•Incorporació als Mossos d’Esquadra d’agents
procedents d’altres cossos policials.

•Avançada del desplegament dels Mossos
d’Esquadra.

•Redacció d’un Pla d’atenció a l’alumnat nou-
vingut.

•Inici de la revisió del Pla director de l’Educació
Especial.

•Redefinició del Pla Estratègic de la Biblioteca
de Catalunya.

•Signatura d'un acord marc de cooperació amb
Creu Roja per a temes d'immigració, envelliment,
educació sanitària i programes especials.

•Acord amb l’Ajuntament de Figueres pel qual la
Generalitat retornarà a l’ajuntament l’antic edifici
judicial.

•Decret de regadius que declara d’utilitat públi-
ca i d’urgent execució la concentració
parcel·lària de la zona alta del riu Corb, les
àrees de regadiu de Bellpuig (Urgell), Belianes
(Urgell), Maldà (Urgell) i Vilanova de Bellpuig
(Pla d’Urgell).

•Participació econòmica en la instal·lació del
segon supercomputador més gran del món a la
Universitat Politècnica de Catalunya.

•Anunci del compromís del Govern de la
Generalitat per a la promoció i l’ús en un futur
imminent de programari lliure.

•Pla de rehabilitació de 40 barris de tot
Catalunya: Projecte de Llei de Millora de Barris,
Àrees Urbanes i Viles que requereixen atenció
especial.

•Acord per a construir l’eix de Bracons i reduir-
ne l’impacte ambiental.

•Elaboració del Pla Director del Litoral, que pro-
tegirà 56 km de costa.

•Posada en marxa d’un Pla de xoc per a millorar
la senyalització de les carreteres: 21 milions
d’euros.

•Acord amb els municipis implicats en l’elabora-
ció del Pla Director de Gallecs.

•Denúncia del Pla Hidrològic Nacional davant la
Comissió Europea.

•Catalunya i l’Aragó signen la “Declaració de
Mequinensa”, un document de consens per a
impulsar la preservació del medi, la qualitat, la
sensibilització, l’educació ambiental i el desen-
volupament sostenible.

•Enllestit el Pla Català pel Dret a
l’Habitatge 2004-2007 que preveu la cons-
trucció de 42.000 nous habitatges en els
pròxims 4 anys.

•Inversió de 64 milions d’euros en millores a la
xarxa viària catalana.

•Adjudicació del darrer tram de la L-9 del metro
de Barcelona.

•Compromís per a desdoblar el tram entre Puig-
reig i Gironella.

•Acceleració dels tràmits per al desdoblament de
la C-17 entre Vic i Ripoll i segona fase del des-
doblament de la C-31 entre Santa Cristina d’Aro
i Platja d’Aro.

•Adjudicades obres de millora d’accessibilitat de
42 estacions del metro de Barcelona per valor
de 49,13 milions d’euros.

•Aprovació provisional del Pla especial per al
port de l’Estartit.

•Designada la Junta Rectora del Parc Natural de
l’Alt Pirineu, el més gran de Catalunya.

•Constitució del Fòrum del Medi Natural
com a organisme de par ticipació i opinió
d’entitats.

•Revisió del Pla Rector d’Ús i Gestió de l’Àrea
protegida de les Illes Medes.

•Acord amb Ecovidrio per a fomentar la reduc-
ció, el reciclatge i la valoració dels envasos de
vidre a Catalunya.

•Concertació amb el sector químic per un Pla
de millora mediambiental al Camp de
Tarragona.

•Autoritzada la construcció d’un aparcament
amb capacitat per a 625 vehicles pesants al polí-
gon de Riu Clar a Tarragona.
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