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El 24 de maig de 2015, la ciutadania de Barcelona va expressar mitjançant 

el seu vot un doble mandat: de canvi i d’acord. Un mandat de canvi, 

perquè amb el seu vot els veïns i les veïnes van optar per una nova 

agenda amb noves prioritats: la lluita contra l’atur, la precarietat laboral 

i les desigualtats; el desenvolupament econòmic inclusiu i sostenible i 

el foment de l’economia social i solidària; la regeneració democràtica, la 

transparència i la lluita contra la corrupció; el reequilibri entre el centre i 

els barris i la recuperació de l’orgull de ciutat. 

I un mandat d’acord, perquè amb el seu vot els veïns i les veïnes van 

conformar un consistori més plural que mai, amb majoria de les 

formacions progressistes, en què són necessaris el pacte i el diàleg 

permanents per assolir els grans reptes de ciutat. 

Barcelona sempre ha estat una ciutat dinàmica, protagonista de 

nombroses conquestes socials, i volem recuperar aquest esperit. 

Barcelona necessita treballar per recuperar la justícia social, la solidaritat 

i la prosperitat econòmica, elements que han d’ajudar a mantenir la 

idea i la presència de la nostra ciutat com a un mirall per a les polítiques 

progressistes d’arreu.

La crisi viscuda els darrers anys i encara patent avui dia ha evidenciat 

la necessitat de replantejar l’ordre de les prioritats a l’acció política. 

Per una banda, la crisi econòmica i social en què ens ha sotmès un 

model especulatiu que ha beneficiat uns quants i ha perjudicat la gran 

majoria de la població tot generant un augment de les desigualtats 

arreu. Per altra banda, l’allunyament entre les institucions i la ciutadania 

ha mostrat la necessitat de refer i repensar les formes de fer política, 

d’escoltar la veu de tothom i d’obrir les institucions per assegurar-ne la 

transparència i una gestió al servei de la ciutadania. Per tal de respondre 

a aquesta realitat, es requereix un lideratge públic pensant en l’interès de 

la majoria capaç d’assolir nous objectius per a aquesta nova etapa. 

Ara és el moment de construir un projecte que generi il·lusió i treballi 

amb convicció i eficàcia per les principals preocupacions de la ciutadania. 

Per això, a través d’aquest acord proposem:

• Donar una major estabilitat al govern de la ciutat per tal d’impulsar 

els canvis i transformacions necessàries que permetin reduir les 

desigualtats, impulsar el desenvolupament econòmic inclusiu i 

garantir la cohesió social.

• Aprofitar tot el potencial econòmic de l’Ajuntament per tal de posar 

les seves capacitats i la seva solvència financera al servei de la 

ciutadania.

• Garantir els acords que facilitin poder impulsar un nou pacte 

social, econòmic i cultural per Barcelona, promovent el dinamisme 

institucional i prioritzant les polítiques de canvi.

L’acord es construeix sobre la base d’un Pla d’Actuació Municipal i un 

Pla d’Inversions Municipal consensuats, un full de ruta compartit i un 
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pressupost que reflecteix les urgents apostes socials i d’inversió per a la 

ciutat que garanteixin el desenvolupament econòmic i l’ocupació que 

necessitem.

L’aposta és clara i no és altra que fer de Barcelona una ciutat coneguda 

arreu per la seva vitalitat i singularitat cultural i la fortalesa del seu teixit 

ciutadà, així com per la seva cohesió social, avui en perill.

La nostra prioritat ha de ser el benestar dels barcelonins i les 

barcelonines i generar un grau d’equitat entre les persones i els territoris 

de la ciutat que ens faci recuperar l’orgull de ciutat. Al servei d’aquest 

objectiu estratègic compartit cal que posem el millor de cada tradició i 

cultura política. 

Serà sobre la voluntat d’acord que els diferents camins ajudaran a 

confluir en un programa de canvi i de transformació per a una Barcelona 

més equitativa, justa, cohesionada i democràtica. Coincidim que la 

igualtat d’oportunitats, el suport a les persones més vulnerables, l’accés 

a la cultura, l’educació i el coneixement o uns serveis públics de qualitat, 

són algunes de les eines que ens poden ajudar a treballar pel canvi a 

Barcelona. Una Barcelona que posa les persones i les seves necessitats en 

el centre de l’acció política. 

Compartim aquesta voluntat transformadora i volem treballar amb les 

diferents eines que ens puguin ajudar a remoure els límits i els obstacles 

que, ara per ara, limiten i impedeixen garantir majors quotes d’igualtat i 

benestar per a tothom. 

D’aquesta voluntat compartida neix la virtut de comptar amb un govern 

municipal enfortit, de suma per multiplicar i amb un suport suficient 

que ajudi a consolidar el procés de canvi i transformació que la ciutat 

necessita. Ara cal continuar aprofundint en polítiques d’esquerres, i 

garantir que donem resposta als reptes actuals. 

És per això que signem aquest acord per una Barcelona referent en la 

lluita contra l’atur i les desigualtats, els drets socials i de ciutadania, les 

oportunitats i la regeneració democràtica sobre la base dels següents cinc 

eixos d’actuació: 
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#1.1 

Garantir una ciutat justa:  
la lluita contra les desigualtats  
i l’impuls dels drets socials 

Un dels principals problemes de la ciutat és l’augment de les 

desigualtats. La crisi, però també unes polítiques neoliberals de retallades 

que l’han aprofundit, ens estan abocant a una ciutat dual, a una ciutat 

fracturada. Aturar i revertir aquesta evolució ha de ser la prioritat del 

govern municipal. La cohesió social havia estat i haurà de ser un dels 

principals trets distintius de Barcelona, i cal enfortir-la.

Per això, és necessari un pla de rescat social que assisteixi en primer 

terme les persones i les famílies més colpejades per la crisi. Però no 

ens podem quedar aquí. El govern municipal ha de posar tots els seus 

recursos i competències per aturar les retallades de drets fonamentals, 

de drets socials i de drets laborals, tot cercant aquells elements que li 

permetin esprémer totes les possibilitats de les seves competències 

municipals, així com la seva capacitat d’incidència en organismes 

consorciats.

El combat contra les desigualtats està condicionat per impulsar 

projectes que garanteixin una situació digna i per tant l’impuls també de 

mecanismes adients per lluitar contra la pobresa i l’exclusió, d’accés als 

serveis, de protecció als sectors empobrits i de promoció de polítiques 

predistributives com a elements clau. Per això, les forces signants 

d’aquest acord per Barcelona ens comprometem a:

#1.1.1  
Lluita contra les desigualtats  
i atenció a les persones

1. Incloure la perspectiva territorial i de cicle de vida en el disseny, 

implementació i avaluació de les polítiques socials. 

2. Articular uns serveis socials bàsics d’atenció integral, prioritzant 

l’autonomia personal i la perspectiva comunitària, que millorin la 

resposta ciutadana a escala individual, grupal i comunitària, creant 

una porta d’entrada única (“finestreta única social”) dels diferents 

òrgans gestors de l’administració en matèria de prestacions socials. 

3. Promoure una Renda Infantil per a nens i nenes en situació de 

pobresa i exclusió i garantir que el 100% de nens i nenes que en 

necessitin tinguin beques menjador.

4. Establir un suport econòmic d’inclusió adreçat a les persones en 

situació de pobresa i amb dificultats per cobrir les seves necessitats 

bàsiques.

5. Impulsar conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
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(AMB) un salari bàsic de referència digne i d’acord amb les 

necessitats de la població.

6. Aprofundir en el combat del sensellarisme mitjançant la Xarxa 

d’Atenció a les Persones Sense Llar de Barcelona, prioritzant les 

metodologies d’intervenció, la provisió d’habitatge, les respostes i 

serveis amb perspectiva de gènere i la lluita contra els estigmes de 

les persones sense sostre, i l’impuls de mecanismes de participació 

per a aquestes persones. 

7. Impulsar l’estratègia “Barcelona, tolerància zero” vers la violència, 

els maltractaments, l’assetjament i els abusos, incidint especialment 

sobre les persones més vulnerables com ara infants, adolescents, 

joves, dones i gent gran.

8. Portar a terme un pla de treball des de la transversalitat de les 

diferents àrees de l’Ajuntament per acabar amb les violències 

masclistes i la discriminació per diversitat sexual.

9. Dissenyar una estratègia contra la feminització de la pobresa amb la 

participació de les dones en situació o risc de pobresa.

10. Impulsar mesures per tal de garantir l’accessibilitat universal a 

la ciutat. En aquest sentit, actualitzar un pla d’accessibilitat per a 

persones amb discapacitat funcional tant a l’espai públic com als 

equipaments de pública concurrència. 

11. Dissenyar una estratègia de ciutat per impulsar un envelliment actiu 

i saludable. 

12. Promoure polítiques que fomentin l’autonomia personal i la cura, 

especialment per a aquelles persones dependents.

13. Reduir les desigualtats en salut entre els barris de la ciutat, reforçant 

els programes de salut comunitària en els barris amb més dificultat 

i desenvolupant accions intersectorials, com el Pla de barris, que 

millorin els determinants socials de la salut. 

14. Treballar per garantir una sanitat pública universal, equitativa i de 

qualitat, en el marc de competències pròpies, com l’empadronament 

com a via d’accés a la targeta sanitària, i compartides amb la 

Generalitat al si del Consorci Sanitari de Barcelona, participant en 

la planificació de serveis i acompanyant inversions prioritàries pel 

reforç de la xarxa pública.

15. Dissenyar un model d’atenció integral sociosanitària.

16. Desenvolupar un Pla municipal de salut mental que treballi tant la 

promoció del benestar psicològic com la inserció social i els drets de 

les persones amb malaltia mental.

17. Abordar les addiccions des del doble vessant preventiva i de  

reducció de danys, continuant el desplegament de la cartera  

de serveis municipals.

18. Desplegar l’estratègia de salut sexual i reproductiva combinant la 

promoció dels drets sexuals i reproductius i la prevenció de malalties 

de transmissió sexual.
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#1.1.2

Habitatge, dret de ciutadania

19. Aturar els desnonaments per motius econòmics.

20. Treballar per augmentar el parc d’habitatge de lloguer públic i de 

lloguer social, impulsant també noves fórmules com les cooperatives 

d’habitatge en cessió d’ús.

21. Usar tots els instruments legals disponibles, també els sancionadors, 

per introduir en el mercat d’habitatge social els pisos de les entitats 

financeres i grans tenidors que ara romanen buits.

22. Establir mesures per garantir l’habitatge a preu assequible per a les 

persones joves.

23. Promoure un pla per evitar el tall de subministraments energètics 

i abordar les causes i responsabilitats en matèria de pobresa 

energètica, d’acord amb la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 

urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 

pobresa energètica.

#1.1.3

Educació per a tothom

24. Continuar en el procés d’universalització de l’educació 0-3 anys amb 

la construcció de noves escoles bressol i amb la posada en marxa 

en paral·lel de la tarifació social del servei tot garantint una xarxa 

d’equipaments que arribi a tots els barris i exigint a la Generalitat 

que assumeixi la inversió que li pertoca en aquest àmbit.

25. Desenvolupar un pla per garantir una educació amb igualtat 

d’oportunitats per als infants i joves dels 0 als 18 anys, estudiant 

incloure l’establiment progressiu d’una sisena hora d’anglès a 

primària, per garantir que tots els infants i joves assoleixin un nivell 

mínim de domini d’aquesta llengua. D’altra banda prenem com a 

objectiu que el 85% de l’alumnat de la nostra ciutat doni continuïtat 

als seus estudis postobligatoris. 

26. Treballar conjuntament amb les administracions competents per 

tal de consolidar el paper clau de les universitats de la ciutat en els 

àmbits de la innovació i la recerca, així com per contribuir a evitar 

que el cost de les taxes i matrícules no impedeixi a cap persona 

l’accés a l’educació superior.

27. Garantir, a través del Consorci d’Educació de Barcelona, un 

suficient manteniment dels equipaments educatius de la ciutat tot 

augmentant-ne la dotació i les inversions en RAM (plans de reforma, 

ampliació i millora de centres públics) , així com garantir l’estabilitat 

d’aquestes inversions. 

28. Promoure un pla per subvencionar a qui més ho necessiti les 
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activitats extraescolars, d’acollida matinal i vespertina o les visites 

i excursions escolars incloses en el currículum i celebrades dins 

l’horari lectiu. 

29. Fomentar l’educació en valors en tots els nivells i espais educatius, 

posant un èmfasi especial en la coeducació, la interculturalitat, la 

laïcitat, la igualtat de gènere, el respecte a la diversitat sexual i la 

sostenibilitat.

#1.1.4

Cultura i esport,  
proximitat i participació

30. Impulsar un pla per la creació de centres d’ensenyaments artístics 

integrats a tots els districtes.

31. Endegar un pla de promoció de les industries creatives que permeti 

el millor aprofitament del talent cultural de la ciutat, tot creant un 

fons específic de capital llavor conjuntament amb Barcelona Activa.

32. Fer de la cultura i l’esport motors de progrés de la ciutat, garantint-

ne l’accés a tothom mitjançant un pla d’equipaments culturals i 

esportius en xarxa.

33. Promoure un circuit cultural (Circuit Barcelona) estable al llarg 

del territori per donar a conèixer les principals realitats culturals 

ubicades als barris de la ciutat.

34. Elaboració d’un marc normatiu que promogui la presència de 

la música en viu a tota la ciutat promovent la recerca de nous 

continguts artístics que reforcin el lideratge cultural de Barcelona a 

escala internacional. 

35. Garantir que la selecció dels directors o directores dels programes 

i equipaments culturals de la ciutat, se seleccionaran mitjançant 

processos de concurrència pública.

36. Establir ajuts de fins al 95% de l’IBI i l’IAE per a aquelles empreses 

culturals que gestionin un equipament cultural de la ciutat i hi 

reinverteixin.

37. Apoderar la vida i les dinàmiques de barri perquè participin 

activament en la creació de valor afegit de la ciutat de Barcelona.

38. Afavorir dinàmiques interculturals entre els veïns i les veïnes de la 

ciutat.

39. Instar un pla de cultura jove que faciliti l’accés dels col·lectius 

d’infants, joves i adolescents a la cultura.

40. Reclamar davant l’Estat un finançament digne per al 

desenvolupament dels grans equipaments culturals de la ciutat.

41. Garantir que tot nen o nena tingui accés a la pràctica esportiva, sigui 

quina sigui la situació econòmica de la família. 
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42. Redefinir el model i la gestió dels Centres Esportius Municipals 

conjuntament amb els gestors per tal d’actualitzar-los i impulsar-los 

de nou. 

43. Establir una planificació a mitjà i llarg termini dels esdeveniments 

esportius prioritzant-ne aquells que ajudin a millorar o modernitzar 

el parc de les nostres instal·lacions esportives, establint un calendari 

global d’aquestes grans competicions i fent-ne una anàlisi de 

l’impacte, en clau de sostenibilitat ambiental i retorn social. 
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#1.2  
Crear ocupació de qualitat i  
reactivar i transformar l’economia

Els objectius de les polítiques econòmiques del govern de Barcelona han 

de ser la creació d’ocupació de qualitat i un desenvolupament econòmic 

diversificat que generi oportunitats per a tothom.

Cal reactivar l’economia de la ciutat i impulsar polítiques de 

transformació econòmica. No podem fonamentar el creixement 

econòmic en models especulatius o excessivament concentrats en 

sectors concrets de l’activitat econòmica. Per això és necessari tenir en 

compte la diversitat d’actors que conformen la ciutat, des del sector 

productiu, des dels sectors innovadors, fins a la cada cop més rellevant 

economia cooperativa, social i solidària; així com revalorar la capacitat 

del mateix consistori com a agent econòmic i la seva responsabilitat en el 

lideratge públic de l’economia de Barcelona. 

En la mateixa perspectiva cal treballar per augmentar la inversió, la 

innovació, la reindustrialització i la rehabilitació, tot apostant per 

l’economia verda i circular, el suport als autònoms i el petit comerç com a 

motors econòmics de la ciutat, alhora que vetllem pel desenvolupament 

adequat i equilibrat del sector serveis, tant important a la nostra ciutat. 

El govern de Barcelona ha de convertir aquesta ciutat en un referent al 

món d’una economia diversificada, plural, al servei del benestar, que 

actualitzi el concepte de col·laboració publicoprivada lligant-lo a l’interès 

general i promogui el partenariat publicocomunitari, que impulsi 

l’economia cooperativa, social i solidària i que aposti per noves eines 

de desenvolupament. Per això, les forces signants d’aquest acord per 

Barcelona ens comprometem a:

#1.2.1

Ocupació de qualitat 
 

44. Desenvolupar un Pla “Barcelona Treballa” dirigit a persones aturades 

de llarga durada amb l’objectiu de reduir en 30.000 el nombre de 

persones aturades a la ciutat tot desplegant programes que tendeixin 

a la inserció efectiva en ocupacions de qualitat i que aportin 

objectivament a la reactivació de l’economia tot tenint en compte les 

desigualtats de gènere.

45. Avançar en el projecte de potenciació de la Formació Professional 

com a eina clau per a la millora de la inserció del jovent i per enfortir 

l’economia de la ciutat.

46. Impulsar un teixit econòmic socialment compromès, començant per 

l’Ajuntament, desenvolupant segells de qualitat en la contractació 

i lluitant contra la precarietat en les externalitzacions estudiant 

polítiques d’internalització.
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47. Enfortir el paper de l’economia cooperativa, social i solidària de la 

ciutat en la gestió de projectes d’innovació social.

#1.2.2

Una economia innovadora, diversificada,  
sostenible i socialment responsable

48. Impulsar la reindustrialització de Barcelona, a partir dels teixits 

industrials existents, per projectar-los cap a les noves activitats de la 

indústria i l’economia del coneixement i de la innovació tecnològica.

49. Impulsar l’economia verda i circular a través de la rehabilitació 

energètica, les energies renovables, l’estratègia Residu Zero i el 

desplegament d’una política agrària metropolitana sostenible.

50. Donar un nou impuls al districte 22@, nous polígons industrials, 

àrees de reactivació econòmica de proximitat i clústers, tot 

promovent més espais per a l’acceleració i el creixement de petites i 

mitjanes empreses.

51. Programar l’impuls de la promoció econòmica de Barcelona a 

l’exterior promovent en particular la indústria i l’economia que 

tingui aplicacions més socials, ambientals i sostenibles. Treballar per 

impulsar aquesta promoció a nivell metropolità.

52. Treballar, juntament amb de les universitats i centres de recerca, 

per aconseguir que Barcelona sigui referent i puntera en l’economia 

del coneixement, per tal de generar ocupació de qualitat i retenir i 

recuperar talent, fent un especial incís en el talent jove emigrat. 

53. Impulsar la projecció econòmica internacional de Barcelona, 

facilitant la localització de noves activitats (prioritàriament en 

l’àmbit de l’ús intensiu del coneixement, la creativitat, la recerca i les 

tecnologies de la informació) que retinguin el talent de la ciutat.

54. Des de l’àmbit públic vetllar i gestionar la reputació del nom de 

Barcelona com a bé col·lectiu i compartit per la ciutadania, i com 

un factor clau pel progrés econòmic de la ciutat, de la seva àrea 

metropolitana i de tot Catalunya.

55. Proposar una revisió des de la perspectiva municipalista de la 

governança i els estatuts del Consorci de la Zona Franca, així com 

impulsar la Plataforma Econòmica Delta del Llobregat de Barcelona 

(PEDLLB) amb la participació de l’AMB.

56. Reclamar, davant l’Estat, l’impuls d’una “Agenda Barcelona” per al 

desenvolupament de les inversions metropolitanes del Corredor 

Ferroviari Mediterrani, tot facilitant-ne la implantació al territori 

així com en infraestructures estratègiques i de transport i en 

infraestructures socials als barris.

57. Impulsar com a eix prioritari de la nostra actuació  la dinamització 

del sector  “Besòs” incorporant la perspectiva econòmica en el Pla de 

barris.



13

1. Acord 

de Govern 

d’Esquerres  

per Barcelona

58. Impulsar el consum responsable com a comportament indispensable 

per al foment d’una economia productiva reinserida en la societat.

59. Fomentar els nous usos socials del temps per tal d’afavorir la millora 

pràctica de la sostenibilitat en tots els seus vessants.

#1.2.3

Economia cooperativa, social i solidària

60. Potenciar el cooperativisme i l’economia cooperativa, social i 

solidària com a model productiu democràtic sostenible.

61. Impulsar línies específiques de formació, finançament, visibilització 

i intercooperació, per a projectes d’economia social i solidària, així 

com promoure projectes nous en aquest camp amb suport directe 

des dels plans d’ocupació adreçats a l’emprenedoria.

#1.2.4

Emprenedoria activa per crear ocupació

62. Impulsar ajuts fiscals i, en el seu cas, subvencions per a persones 

noves emprenedores autònomes i cooperatives, condicionades a la 

contractació de personal i amb finançament de la seguretat social 

i els costos de les tramitacions de totes les llicències municipals 

durant els primers dotze mesos d’activitat. 

63. Potenciar el programa de vivers/incubadores i laboratori d’innovació 

distribuïts al territori i amb projectes d’especialització productiva 

que facilitin una ràpida evolució cap a la nova economia.

64. Potenciar l’estratègia integral de promoció de les tecnologies de la 

informació i comunicació afavorint un alt retorn social, aprofitant 

mecanismes existents de Barcelona Activa, l’IMI i la Fira de 

Barcelona, i equipaments municipals com els Ateneus de Fabricació.

#1.2.5

Turisme i comerç sostenible 

65. Impulsar el nou pla estratègic de turisme que prevegi també l’àmbit 

metropolità tot garantint-ne el lideratge públic en la gestió.

66. Solucionar els impactes negatius i potenciar els efectes positius que 

genera el turisme reclamant a la Generalitat el 100% de l’Impost 

d’Estades a Establiments Turístics i destinar-lo a la preservació i 

millora dels barris que tenen una major pressió turística.

67. Impulsar el Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics, amb 

l’objectiu de fer compatibles els allotjaments turístics amb un model 

urbà sostenible basat en la garantia de drets fonamentals, com el 

dret a l’habitatge, la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes i 

la preservació de la qualitat de l’espai públic. 
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68. Estudiar les Àrees de Promoció de l’Economia Urbana (APEU’S) com 

a una de les eines per donar suport al comerç de proximitat i a la 

col·laboració publicoprivada en actuacions de dinamització, projectes 

d’atracció turística i foment de noves activitats.

69. Aprofitar el potencial de les fires i congressos establerts a la ciutat 

perquè esdevinguin i participin com un motor real d’aportació al 

desenvolupament de l’economia productiva, cercant amb els seus 

promotors els acords necessaris que ho promoguin.

70. Estudiar i avaluar la situació actual del comerç local de proximitat 

per tal d’enfortir-lo, especialment en els barris amb major feblesa 

comercial.

71. Promoure la continuïtat del teixit de comerços i establiments 

històrics i emblemàtics de la ciutat tot afavorint-la mitjançant 

l’establiment d’ajuts de fins al 95% de l’IBI per a aquells que així 

estiguin catalogats i estudiant que aquesta i altres mesures de 

protecció i promoció en fomentin el manteniment de l’activitat.
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#1.3 
Una metròpoli de barris  
habitables i sostenibles 

Barcelona ja no és només l’espai dins del seu terme municipal. La 

Barcelona real abasta el conjunt de la seva àrea metropolitana, un 

territori densament construït i madur, on destaca la riquesa i diversitat 

dels seus barris.

En aquest context, la planificació urbanística ha de recuperar la seva 

funció d’eina al servei d’una ciutat més equilibrada i justa, que doni 

més oportunitats i generi més cohesió social. Cal apostar fermament 

per un urbanisme social liderat per la iniciativa pública, orientat cap a 

l’interès general, on l’espai públic de qualitat sigui la màxima expressió 

del bé comú. Barcelona ha de liderar a nivell metropolità el camí cap a 

una mobilitat i un medi ambient més sostenibles, en combinació amb 

uns barris més dignes i habitables i en un treball conjunt amb l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona.

Les grans ciutats són responsables d’efectes mediambientals com ara el 

canvi climàtic. Alhora poden esdevenir actors clau en la seva mitigació. 

Cal intensificar i transversalitzar les polítiques mediambientals per 

transformar maneres de fer i avançar més ràpidament cap a un model 

sostenible. 

En aquest camí esdevenen bàsiques les accions de promoció d’una 

mobilitat sostenible, de millora del transport públic i de canvis cap a un 

model urbà energèticament més eficient, així com incidir en el model 

productiu. 

En aquest sentit cal prioritzar una mobilitat sostenible pública, que arribi 

a tots els barris i que sigui garantia de realització dels grans objectius 

pendents com ara les connexions del tramvia per la Diagonal, l’estació 

de la Sagrera o el nou finançament del transport públic i el desplegament 

d’estratègies a favor de modes no motoritzats, entre altres.

En la mateixa perspectiva cal convertir Barcelona en una ciutat 

mediambientalment més sostenible i en un referent internacional 

en les mesures de mitigació i adaptació del canvi climàtic, impulsant 

mesures com la disminució i el reciclatge dels residus o l’increment i 

la millora en la gestió del verd urbà, l’augment del parc de vehicles de 

transport elèctric i un menor consum general dels productes derivats del 

petroli. Cal connectar la ciutat amb l’entorn natural, ampliar i millorar 

el verd urbà impulsant una gestió publicocomunitària i conservar la 

biodiversitat. Així mateix, impulsarem la creació d’un operador energètic 

públic com a accelerador de la transició energètica —tot promovent les 

energies renovables, l’autoconsum i el balanç net— que treballi a escala 

de ciutat i d’àrea metropolitana contra la contaminació atmosfèrica.



16

1. Acord 

de Govern 

d’Esquerres  

per Barcelona

Hi té un paper destacat, en el nostre acord, la priorització del treball als 

barris. Els territoris, els districtes i els barris de la ciutat són els espais 

de convivència on les polítiques prenen forma, tenen noms i cognoms. 

Són les persones que hi viuen i les condicions en què ho fan les que 

donen sentit a una acció política que s’adreça a canviar-les i millorar-

les. Els barris són el territori on l’acció es reflecteix, on hi pren cos i es 

fa plenament present i visible. De les realitats ciutadanes, físiques i 

urbanes, el barri és on es materialitza l’espai públic i l’escenari on es 

desenvolupen la convivència, les relacions i la comunicació. El barri és 

el marc on la comunitat teixeix la seva complexa xarxa relacional i de 

suport. 

Amb aquest acord volem impulsar una decidida aposta pels barris de 

Barcelona. El nostre objectiu és que totes les persones pugin gaudir dels 

seus drets i oportunitats en un entorn de convivència i benestar. Un barri 

amb més ocupació i on ningú no es quedi enrere. Un barri accessible, on 

es faciliti el transport i la mobilitat, amb un teixit associatiu i comercial 

actiu i dinàmic, on els instruments i espais de participació veïnal siguin 

reals i on es puguin compartir i prendre decisions per a la millora i el 

benestar col·lectiu. Un barri amb espais i serveis públics de qualitat i 

proximitat que ajudin a la vertebració territorial, l’equitat i la cohesió 

social. Per tot això proposem: 

#1.3.1

Les persones i els barris,  
la nostra prioritat

72. Impulsar el Pla de barris com a actuació integral sobre les zones més 

degradades, treballant per la regeneració urbana, la millora de l’espai 

públic i l’accessibilitat.

73. Impulsar el Pla Besòs com a estratègia integral d’intervenció al 

territori des d’un enfocament metropolità, impulsant acords polítics 

estables amb el conjunt de municipis de la zona que permetin 

afrontar projectes de lluita contra la desigualtat, transformació 

territorial i cohesió social en els àmbits més vulnerables.

74. Desenvolupar un Pla de rehabilitació urbana en matèria d’eficiència 

energètica i d’accessibilitat dels edificis de la ciutat conjuntament 

amb la regeneració urbana i la millora de l’espai públic.

75. Augmentar significativament la dotació i els recursos dedicats als 

serveis socials als districtes, proposant la revisió dels models actuals 

d’atenció per orientar-los cap a les necessitats més paleses avui dia 

com ara desnonaments, recerca d’ocupació, etc.

76. Millorar la convivència, la seguretat i la conciliació d’usos en els 

espais públics dels territoris i barris, dotant de recursos materials i 

humans l’acció preventiva i d’atenció i educació al carrer. En aquest 

sentit es fa necessari un abordatge integral, des de la proximitat i 

sobre el terreny, d’aquesta realitat.



17

1. Acord 

de Govern 

d’Esquerres  

per Barcelona

77. Impulsar un pla de nou veïnatge per a les persones nouvingudes i, 

en especial, els seus fills adolescents i joves d’acollida, treballant les 

dimensions de la integració, la promoció i l’apoderament social.

78. Donar un impuls efectiu al projecte de justícia de proximitat i 

recuperar la policia de proximitat.

79. Impulsar la recuperació de la proximitat en la planificació i la gestió 

urbanística així com en la descentralització de l’execució de la 

despesa i les inversions públiques en l’àmbit de l’urbanisme social.

80. Promoure campanyes de sensibilització que fomentin el respecte 

vers els animals combatent l’abandonament d’animals de 

companyia i fomentar l’impuls de zones d’esbarjo per a gossos a la 

ciutat.

#1.3.2

Transformant el territori,  
millorant l’espai públic

81. Impulsar la transformació de l’espai públic en línia de prioritzar la 

vida quotidiana tot desplegant noves superilles, guanyant espai per 

a les persones i fomentant la qualitat de l’espai públic i la mobilitat 

sostenible.

82. Lluitar contra la contaminació atmosfèrica implementant totes les 

mesures necessàries per evitar situacions de risc elevat per a la salut 

de les persones i desplegant el protocol d’actuació davant episodis de 

contaminació amb les Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP). 

83. Promoure la transformació de l’avinguda Meridiana amb l’inici de 

les actuacions per convertir-la en una via més humana i pacificada, 

realitzant un procés participatiu per consensuar les futures 

actuacions.

84. Portar a terme la reforma de la Rambla per tal de recuperar-la pels 

barcelonins i barcelonines. 

85. Impulsar la transformació de la Plaça de les Glòries, prioritzant la 

mobilitat sostenible, els equipaments i el Parc. 

86. Iniciar actuacions a la Ronda de Dalt per millorar les condicions de 

vida dels veïns i veïnes que viuen als barris que travessa i continuar 

el treball en el marc de la comissió de seguiment, donant continuïtat 

a les actuacions consensuades i prenent com a base els estudis 

tècnics actualment en procés d’elaboració.

87. Recuperar l’antic traçat de Pere IV reurbanitzant-ne la via, però 

també recuperant antigues peces industrials, amb usos  

i activitats renovades.

88. Promoure actuacions a Montjuïc que abordin la utilització i l’estat 

dels equipaments i l’espai públic, així com els valors mediambientals 

i naturals. A l’àmbit de Collserola, s’incidirà activament en la fase 

actual de redacció del Pla Especial.
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89. Impulsar el Paral·lel per tal de revitalitzar aquest antic eix cultural 

i cívic a través de la millora de les condicions urbanes del seu 

espai físic, procurant una millor relació amb els barris de l’entorn, 

i potenciant certs usos i activitats per rellançar-lo econòmicament, 

cívicament i culturalment.

90. Acordar amb els veïns i les veïnes el projecte d’entorn de la Sagrada 

Família, treballant per resoldre els conflictes a nivell urbanístic, 

d’habitatge, de compatibilitat amb el turisme, etc. alhora que 

estudiant els aspectes de mobilitat de l’entorn.

#1.3.3 
Lluita contra el canvi climàtic 

91. Impulsar la mobilitat sostenible, alternativa al cotxe, pública i 

que arribi a tots els barris i, entre altres projectes, treballar per la 

connexió del tramvia per la Diagonal.

92. Reprendre els treballs de la L9 en el seu tram central així com els del 

ramal de la L10 perquè arribi als barris de la Zona Franca i La Marina 

i a la zona industrial del CZF. Recuperar el calendari del Pla Director 

d’Infraestructures per posar damunt la taula l’ampliació de la xarxa 

de metro, tramviària i ferroviària amb el compromís de les diferents 

administracions implicades.

93. Desplegar una estratègia a favor dels modes no motoritzats, com 

són l’ús de la bicicleta —incrementant els carris-bici a la ciutat— i la 

mobilitat dels vianants —impulsant la connectivitat per tota la ciutat 

i l’àrea metropolitana. 

94. Aprofitar la implantació de la T-Mobilitat per tal que les tarifes 

del transport públic afavoreixin les persones que l’utilitzen 

quotidianament i implementar mesures de tarificació social.

95. Augmentar la flota de bicicletes i estacions i ampliar l’horari d’obertura 

del Bicing. Plantejar el desplegament progressiu del Bicing a nivell 

metropolità en col·laboració amb els municipis més propers a la ciutat.

96. Treballar per accelerar les obres de la nova estació intermodal de la 

Sagrera/TAV i com a emblema de la nova estratègia metropolitana 

de la mobilitat sostenible, reclamant al Ministeri de Foment que 

compleixi amb les seves obligacions.

97. Prioritzar l’execució del Pla de Rodalies amb la concepció que les 

Rodalies esdevinguin el Metro Regional, impulsant l’intercanviador 

de la Torrassa i la renovació del sistema de senyalització dels túnels 

de Barcelona.

98. Crear un operador d’energia, coordinat amb l’operador metropolità, 

per tal de donar resposta a una producció, distribució i consum 

d’electricitat renovable i sota criteris de justícia social i accessibilitat.
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#1.4 
Una ciutat de democràcia oberta 

Els eixos d’actuació que proposem només són possibles si repensem 

profundament com ha de ser el treball de les institucions i la seva 

relació amb la ciutadania. La crisi actual va molt més enllà de l’àmbit 

econòmic i ha demostrat ser també una crisi política, democràtica i de 

representativitat.

Cal desenvolupar i implementar formes de govern noves, obertes a la 

ciutadania, on les institucions escolten i són permeables a les propostes 

ciutadanes; però també reconèixer formes de govern en què el lideratge 

és ciutadà i comunitari com a millor garantia de vetllar pel bé comú.

Així mateix es fa necessari reforçar els mecanismes de transparència i 

rendició de comptes per lluitar contra la corrupció i les males pràctiques, 

complementant els instruments que actualment té l’Ajuntament al seu 

abast amb altres que els enforteixin. 

També cal tenir present la relació directa que existeix entre participació i 

desigualtats. Els índexs de participació electoral són més baixos als barris 

amb uns nivells de pobresa més elevats. Volem treballar per garantir 

que totes les veus són escoltades i tingudes en consideració, per fer de 

Barcelona la ciutat on tothom se senti reconegut.

#1.4.1

Bon govern i transparència

99. Garantir un govern obert, transparent i de proximitat que escolta i 

s’explica.

100. Impulsar un codi ètic per a les persones amb càrrecs públics basat en 

l’honradesa i el compromís en l’exercici del càrrec, amb l’objectiu de 

servir als interessos generals i fonamentat en els principis del govern 

obert: transparència, participació i col·laboració. 

101. Impulsar un pla de transparència en la gestió municipal i d’aquells 

projectes on l’Ajuntament participi de manera significativa.

102. Desenvolupar eines de rendiment de comptes i auditoria de 

l’activitat municipal i impulsar la creació de l’Oficina Independent 

d’Anàlisi Econòmica de Barcelona.

103. Desplegar l’oficina de la transparència com a un instrument bàsic de 

la gestió municipal, i la seva relació amb la ciutadania.

104. Amb independència dels codis ètics respectius que tingui per 

compliment cadascuna de les organitzacions signants, qualsevol 

regidor/a, comissionat/ada i assessor/a del govern que sigui 

investigat/ada per delictes de corrupció, posarà el seu càrrec 

a disposició de l’alcaldessa. En cas d’acusació formal, dimitirà 

immediatament de les seves funcions o en el seu defecte serà 
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destituït de manera automàtica de les seves funcions de govern per 

part de l’alcaldessa.

105. Els membres de govern amb dedicació renuncien a totes les dietes. 

Tant de l’ajuntament com d’altres ens supramunicipals, fundacions, 

consorcis i empreses.

106. Els membres de govern no accediran durant un període mínim de 

4 anys a càrrecs de responsabilitat (Consells d’Administració i Alta 

Direcció), en empreses privades que hagin estat beneficiàries de 

contractes públics vinculats al desenvolupament de la seva funció 

pública en l’àmbit corresponent.

#1.4.2

Participació, construcció  
conjunta de la ciutat

107. Impulsar mecanismes de democràcia i elecció directa com la dels 

Consellers i Conselleres de districte, així com impulsar les mesures 

necessàries per enfortir-ne el paper.

108. Reforçar el paper dels districtes i la descentralització de serveis 

i decisions, donant eines, paper i recursos al treball, des de la 

proximitat, de planificació, coordinació i promoció. 

109. Posar en pràctica mecanismes d’elecció directa de la Sindicatura de 

Barcelona, reforçant-ne el pes i la figura.

110. Impulsar noves formes de governança basades en el bé comú, així 

com la gestió publicocomunitària d’equipaments i espais, dotant-los 

de mecanismes reals i efectius de participació.

111. Potenciar l’associacionisme i l’acció comunitària.

112. Elaborar el pressupost de manera participativa i consultar la 

ciutadania sobre un 5% del pressupost d’inversió.

113. Involucrar les treballadores i treballadors municipals en la gestió de 

la ciutat i els seus barris.

114. Garantir la igualtat de gènere en les polítiques públiques i 

l’organització de l’Ajuntament.

115. Promoure la coproducció de polítiques públiques  

entre l’Ajuntament i la ciutadania.
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#1.5 
Barcelona, ciutat global,  
solidària i compromesa 

Barcelona és la capital de Catalunya i ha d’exercir aquest rol en termes 

socials, econòmics i culturals. Alhora exerceix múltiples capitalitats: 

de la mediterrània, del Sud d’Europa, i és un pont amb tota l’àrea 

llatinoamericana. Com passa amb tantes capitals europees ha esdevingut 

gresol de ciutadania vinguda d’arreu i amb una enorme capacitat de 

projectar-se al món. 

Barcelona, com a gran metròpoli mediterrània, ha d’estar compromesa 

amb els drets humans a ambdues ribes d’aquest mar, tant per interès 

propi com per compromís amb els valors democràtics i de justícia. 

Barcelona, com a gran ciutat europea, ha de posar la seva capacitat 

d’incidència per canviar les actuals dinàmiques de la Unió Europea, en 

la línia de democratització de les institucions europees i de canviar el 

model econòmic imperant de retallades, austeritat i augment de les 

desigualtats, fomentant l’ocupació de qualitat, serveis públics universals 

i unes polítiques que prioritzin les persones per davant dels grans 

interessos.

Respecte al debat sobre el futur polític i nacional de Catalunya, les 

barcelonines i els barcelonins tenen parers diferents que s’expressen 

políticament en un ampli ventall d’opcions. Els grups polítics signants 

d’aquest acord estableixen que, en tot allò que afecti aquesta qüestió, 

cada formació política actuarà i s’expressarà dins el Consistori i 

públicament en coherència amb el seu programa polític. En aquest sentit 

el PSC defensa una reforma federal de la constitució i Barcelona en Comú 

la celebració d’un referèndum d’autodeterminació a Catalunya. Aquest 

és un acord que expressa un compromís fet des de Barcelona i per 

Barcelona. 

Finalment, Barcelona té una llarga tradició de lluita per la pau i la 

solidaritat que ha de mantenir i reforçar, comprometent-se amb la 

consecució de la justícia global i els drets humans. En aquest sentit, totes 

les polítiques desenvolupades per la ciutat, siguin d’àmbit local, nacional 

o internacional, han de ser coherents amb aquest objectiu central.

Per això, les forces polítiques que signem aquest pacte ens 

comprometem a:

#1.5.1

Capitalitat i solidaritat

116. Prioritzar les principals transformacions que posicionaran en 

un entorn internacionalitzat el territori metropolità, com el port, 

l’aeroport i la millora de les connexions viàries i ferroviàries.
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117. Promoure un model de capitalitat de Barcelona que signifiqui 

situar la ciutat a l’agenda de l’Estat i la Unió Europea pel que fa a la 

necessitat de potenciar la seva projecció internacional i de mobilitzar 

recursos i inversions destinats a les infraestructures de transport, 

comunicacions i culturals, incloses les reformes que han de garantir 

la sostenibilitat ambiental del territori metropolità.

118. Promoure des de Barcelona un comerç internacional presidit per 

unes normes respectuoses amb els drets socials, laborals, econòmics 

i mediambientals, i per una governança democràtica i transparent.

119. Comprometre’s des de Barcelona a impulsar la justícia global i 

la resolució no violenta de conflictes, tant mitjançant les seves 

relacions internacionals com mitjançant la cooperació internacional, 

a la qual destinarà almenys el 0,7% del seu pressupost.

120. Treballar el projecte de “Barcelona—ciutat refugi” oberta a acollir 

totes aquelles persones que fugen de la guerra, la persecució 

política o per qualsevol altre motiu i, també, de la fam i la penúria 

econòmica.

121. Treballar a Barcelona per generar nous imaginaris socioculturals, 

per liderar a escala internacional una nova visió de la participació, 

la implicació cultural de la ciutadania i la creativitat com a vector de 

regeneració democràtica. 

122. Impulsar a Barcelona la coherència de polítiques per al 

desenvolupament desplegant sobre el conjunt de l’acció de govern 

una visió de cooperació.
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#2.1 

Cartipàs municipal
La Signatura del Compromís pel progrés de Barcelona comportarà una 

remodelació del govern municipal d’acord amb els següents criteris:

•  Es crea una nova tinença d’alcaldia d’Empresa,  

Cultura i Innovació.

•  Les responsabilitats de govern seran compartides i interrelacionades, 

amb regidors de les diferents formacions polítiques que integren el 

govern compartint àrees de responsabilitat.

• Es compartiran responsabilitats en la direcció  

dels 10 districtes de la ciutat.

•  No es modifica l’estructura de comissions del consell plenari 

acordada pels grups municipals a l’inici del mandat. 

En funció d’aquests criteris, el cartipàs municipal  

serà modificat en els següents termes:
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ALCALDESSA, Ada Colau
Àmbits adscrits a l’alcaldia:

Comunicació

Seguretat i Prevenció 

Pla de barris i Pla Besòs 

Comissionat de Seguretat i 
Prevenció, Amadeu Recasens

Guàrdia Urbana

Bombers 
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1a TINENÇA d’Economia, 
Treball i Planificació Estratègica, 
Gerardo Pisarello

Àmbits adscrits a la 1a tinença:

Portaveu del Govern

Relacions Internacionals i Cooperació

Planificació Estratègica

Ocupació i Desenvolupament Local

Pressupostos i Hisenda (IMH)

Barcelona Activa1

Gabinet Tècnic de Programació 

Regidor de Presidència  
i Energia, Eloi Badia

Coordinació de Govern

Recursos Humans 

Seguiment del PAM i del Pla d’Inversions  

Comissionat d’Economia Social  
i Solidària, Jordi Via  

Comissionat de Memòria Històrica, 
Ricard Vinyes  

Comissionada de Tecnologia 

Institut Municipal d’Informàtica 

1. La vicepresidència de Barcelona Activa la ocuparà el segon tinent d’alcalde.
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2. Nou  

Cartipàs 

municipal

2a TINENÇA Empresa,  
Cultura i Innovació,  
Jaume Collboni

Àmbits adscrits a la 2a tinença:

Promoció de la ciutat (coordinar la 
presència municipal a Fira de Barcelona, 
Fundació Mobile i Consorci de la Zona 
Franca)

Empresa i Turisme

Cultura

Innovació i Coneixement

En l’àmbit de les relacions institucionals: 
Coordinació de la comissió bilateral 
Ajuntament – Generalitat, i la coordinació 
de les relacions institucionals amb l’Estat 

Comerç i Mercats

Barcelona Serveis Municipals

Institut de Cultura de Barcelona 

Regidor d’Empresa  
i Turisme, Agustí Colom

Consorci de Turisme  

Regidora de Comerç i Mercats, 
Montse Ballarín

Institut Municipal de Mercats

Mercabarna 
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2. Nou  

Cartipàs 

municipal

3a TINENÇA de Drets Socials, 
Laia Ortiz 

Serveis Socials, IMSS

Habitatge

Gent Gran

Salut

Educació

Infància i Joventut

Diversitat Funcional 

Regidor d’Habitatge,  
Josep Maria Montaner

Patronat Municipal de l’Habitatge 

 

Regidoria de Infància, Joventut  
i Gent Gran, Carmen Andrés

Comissionada de Salut,  
Gemma Tarafa

Agència de Salut 

Comissionat d’Educació,  
Miquel Àngel Essomba

IMEB
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2. Nou  

Cartipàs 

municipal

4a TINENÇA de Drets Civils, 
Transparència, Participació i 
Esports, Jaume Asens

Oficina de la Transparència

Participació i Esports

Drets Civils

Ciutat Refugi 

Regidora de Participació,  
Gala Pin

Regidora de Feminismes i LGTBI, 
Laura Pérez

Comissionada d’Immigració,  
Lola López

Comissionat d’Esports (PSC)

IBE
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2. Nou  

Cartipàs 

municipal

5a TINENÇA d’Ecologia,  
Urbanisme i Mobilitat,  
Janet Sanz 
Paisatge Urbà

Mobilitat

Ecologia Urbana

Rehabilitació

BIMSA

BAGURSA

Regidor d’Arquitectura,  
Paisatge i Patrimoni, Dani Mòdol

Institut Municipal de Paisatge Urbà

Direcció de Patrimoni 

Direcció d’Arquitectura

Fundació Mies

Regidora de Mobilitat,  
Mercedes Vidal

TMB 

Regidor de Presidència  
i Energia, Eloi Badia

Agència de l’Energia

BCASA  

Comissionada d’Ecologia,  
Eva Herrero

Medi Ambient

Residus

Parcs i Jardins
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2. Nou  

Cartipàs 

municipal

Les gerències, el personal directiu i el personal eventual corresponent 

a les àrees serà proveït d’acord amb els criteris vigents i a proposta 

dels responsables polítics de cada àrea, reorganitzant-se l’organigrama 

gerencial en concordança amb el nou cartipàs. En qualsevol cas:

• Es crearà una gerència d’àrea corresponent a la segona tinença 

d’alcaldia, amb els recursos i mitjans proporcionals a la seva 

responsabilitat.

• Es dotarà de suport directiu a la regidoria d’infància,  

joventut i adolescència.

• El regidor d’arquitectura, patrimoni i paisatge serà vicepresident de 

BIMSA i membre del comitè executiu de Barcelona Regional.

• La política de premsa i comunicació del govern tindrà una direcció 

única i anirà a càrrec de professionals proposats per BComú, amb 

presència de professionals a proposta del PSC.

#2.1 

Districtes 
 CIUTAT VELLA, Gala Pin  

EIXAMPLE, Montse Ballarín

GRÀCIA, Eloi Badia      

SARRIÀ ST. GERVASI, Daniel Mòdol   

LES CORTS , Agustí Colom   

   

SANTS MONTJUÏC, Laura Pérez    

SANT MARTÍ, Josep Maria Montaner  

SANT ANDREU, Carmen Andrés

NOU BARRIS, Janet Sanz    

HORTA GUINARDÓ, Mercedes Vidal
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#3

DOCUMENT DE BASES SOBRE  
CRITERIS PRESSUPOSTARIS
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3. Document  

de bases  

sobre criteris 

pressupostaris

El document de bases que es presenta vol establir els criteris bàsics 
que s’aplicaran durant aquest mandat en l’àmbit de la gestió financera i 
pressupostària del Grup Ajuntament de Barcelona.

Aquests criteris parteixen de dues idees-força: a) cal preservar la solvència 
econòmica i financera de l’Ajuntament de Barcelona; i b) cal posar 
aquesta solvència de les finances municipals al servei de la ciutadania de 
Barcelona, el pressupost municipal és una eina al servei de la ciutat.

En aquesta línia doncs, el Govern municipal es compromet durant 
aquest mandat a donar compliment als criteris de gestió financera i 
pressupostària que es detallen a continuació:

#3.1 
Marc pressupostari

1. Respecte i manteniment de la legalitat vigent i de la norma 
autoexigida de garantir un nivell d’estalvi brut del pressupost 
municipal consolidat igual o superior al 15% dels ingressos 
corrents i un nivell de deute inferior al 60 % dels ingressos corrents. 
És inexcusable l’acompliment d’aquestes ràtios en termes de 
comptabilitat nacional i es treballarà per acomplir-los en termes de 
comptabilitat patrimonial.

2. Atès l’actual context de crisi, no generar superàvits excessius i destinar 
tots els recursos disponibles al servei de la ciutadania de Barcelona, 
superant si és necessari la regla de despesa mitjançant l’elaboració 
d’un pla econòmic i financer (PEF).

3. Estudiar i negociar amb el Govern de l’Estat la reducció dels obstacles 
legals per la presa de decisió sobre l’equilibri pressupostari de manera 
autònoma per part de l’Ajuntament per tal que es pugui estudiar un 
increment progressiu de l’endeutament financer de l’Ajuntament 
de Barcelona destinat a incrementar inversions financerament 
sostenibles. 

#3.2 
Ingressos municipals

4. Reclamar a la Generalitat de Catalunya el 100% dels recursos generats 
a la ciutat per l’impost sobre les estades en establiments turístics així 
com la possibilitat de destinar aquests recursos a la preservació i 
millora dels barris que tenen una pressió turística més elevada.

5. La decisió sobre incrementar els impostos i les taxes municipals 
per sobre de l’IPC, haurà de ser acordada prèviament. Establiment 
de bonificacions o subvencions de caràcter cultural, social i de 
reactivació econòmica.
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3. Document  

de bases  

sobre criteris 

pressupostaris

#3.3 
Despeses municipals

6. Incrementar la despesa corrent, respectant el topall del 15% d’estalvi 
brut del punt 1, que anirà orientada de manera prioritària a polítiques 
predistributives destinades a corregir les causes de la desigualtat 
creixent a la nostra ciutat. La despesa corrent de caire pal·liatiu 
s’orientarà als col·lectius més castigats per la crisi (pobresa infantil, 
aturats de molt llarga durada, atur juvenil, persones en risc d’exclusió, 
etc.), implementant de manera complementària programes de suport i 
reinserció que els permeti sortir d’aquesta situació de vulnerabilitat.

7. Les despeses de capital prioritzaran aquelles actuacions inversores 
que estiguin vinculades a la reactivació econòmica i a l’àmbit 
dels drets socials com, per exemple, rehabilitació d’habitatges o 
desenvolupament del pla d’escoles bressol municipals. La participació 
en el capital de qualsevol organització (empresa, associació, 
cooperativa, etc.) així com la creació de noves empreses municipals 
haurà de ser acordada prèviament. 

#3.4

Relacions financeres  
amb altres administracions

8. La relació amb la Generalitat de Catalunya serà de plena lleialtat però, 
en cap cas, de subordinació. L’Ajuntament pot suplir temporalment, 
amb acord previ i documentat de calendarització de retorn, 
determinades despeses que estiguin vinculades als àmbits dels serveis 
bàsics de Barcelona. A aquest efecte, s’establirà una comissió de 
seguiment del deute de la Generalitat de Catalunya amb l’Ajuntament 
de Barcelona.

9. La relació amb el Govern de l’Estat serà de plena lleialtat i de màxima 
exigència, especialment pel que fa referència al finançament de les 
inversions estratègiques pendents (estació de la Sagrera, accessos 
definitius al Port,  v .) i de les aportacions corrents en àmbits tan 
importants com el del transport públic i el cultural.

10. Creació d’una taula de treball conjunta amb la Generalitat i l’Estat 
per tal d’analitzar, proposar i fer el seguiment de les inversions que se 
sol·licitin i s’executin mitjançant els fons europeus generats a partir de 
l’anomenat Pla Junker. 
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#3.5 
Bases d’execució del pressupost  
i pagament a proveïdors

11. Els canvis en els criteris incorporats en les bases d’execució del 
pressupost sobre la gestió i la inversió dels excedents de tresoreria 
hauran de ser acordats prèviament. Es preveu l’establiment d’una 
reserva d’excedents per les entitats de caràcter financer de la banca 
ètica i la cooperativa. 

12. Pagament a proveïdors: compromís de mantenir el pagament a 
proveïdors per sota dels 30 dies i introducció de clàusules en els 
contractes públics municipals per tal de garantir que totes les 
empreses adjudicatàries compleixin amb els terminis per al pagament, 
que estableixi la legislació vigent, dels seus subcontractistes.

Mecanismes de seguiment

S’articularà un mecanisme de control i avaluació, amb periodicitat 
mensual, dels punts inclosos en aquest document de bases sobre criteris 
pressupostaris per al mandat.
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NOTA FINAL

Els signants faran un seguiment 
periòdic del present acord, com a mínim 
trimestralment, amb un balanç anual 
públic del grau de compliment del mateix. 
A aquest efectes s’estableix una comissió de 
seguiment de tres membres per cada part.

Aquest és un pacte de Barcelona i per 
Barcelona. En tots aquells assumptes que 
no facin referència al govern de la ciutat 
i que, eventualment, siguin objecte de 
debats i votació al si del consell plenari o 
de qualssevol dels òrgans de govern de la 
ciutat, els signants es pronunciaran d’acord 
amb els seus compromisos electorals i amb 
total llibertat de vot.




