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a. 
Dades 
clau 

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) és l’instrument de planificació 
de l’activitat municipal de cada mandat (d’acord amb el Reglament 
orgànic municipal [ROM] – article 119 del capítol 3 de planificació 
municipal). 

El PAM té naturalesa de directriu, per la qual cosa tots els òrgans 
municipals l’han d’observar com a tal pel que fa als seus objectius i 
finalitats. Tanmateix, tant l’estructura de continguts del PAM com el seu 
procediment d’aprovació poden ser objecte de modificacions o revisions 
durant el mandat. 
 
Veiem ara les dades clau que es monitoren periòdicament pel seu 
seguiment d’execució. 
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Introducció:      Agenda 2030 Barcelona 
Estat de les actuacions del PAM vinculades als 17 ODS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

L’Agenda 2030 pel desenvolupament sostenible és un pla d'acció que 
permet a l'Ajuntament de Barcelona fer front als reptes socials, 
econòmics i mediambientals de la globalització, posant al centre les 
persones, el planeta, la prosperitat i la pau, sota el lema de "no deixar 
ningú enrere”. 

94% 
ODS al PAM 
2020-2023 
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Introducció:      PIM 2020-2024 
Evolució del Programa d’Inversió Municipal (en milió d’euros – M€) 
 
 Liquidat    Aprovat    Disponible            Previsió 
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2.103,73 M€ 
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Introducció:      PAM 2020-2023 
Grau d’execució global i per eixos del Programa 
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PAM 2020-2023 
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Introducció:      PAM 2020-2023 
Grau d’execució de les línies d’actuació del Programa 
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b. 
Escenaris 
analitzats 

La Carta municipal de Barcelona assenyala que el primer instrument del 
sistema de planificació de l’Ajuntament de Barcelona és el PAM (article 
56 del capítol IV).  

El PAM comprèn els objectius i les polítiques que es preveu portar a 
terme en els quatre anys del mandat electoral en les diferents activitats i 
serveis realitzats per l’Ajuntament de Barcelona i les seves entitats i 
societats mercantils dependents. 

Tot seguit es presenten en clau sintètica les actuacions i/o fites més 
significatives que, vinculades als reptes presentats pel PAM, s’han 
executat durant l’actual mandat. I es fa a través de 10 escenaris que 
representen millor les línies clau de l’acció municipal. 
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Introducció:      PAM 2020-2023 
Els 10 escenaris (dels 6 eixos PAM) d’anàlisi d’aquest Informe 
 
 
 
 Eix 

PAM 
1 

Eix 
PAM 

2 

Eix 
PAM 

3 

Eix 
PAM 

4 

Eix 
PAM 

5 

Eix 
PAM 

6 
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Escenari 1: 
Economia i ocupació       

 

Escenari 2: 
Atenció i inclusió social       

 

Escenari 3: 
Transició ecològica       

 

Escenari 4: 
Mobilitat       

 

Escenari 5: 
Educació, cultura i esports       

 

Escenari 6: 
Habitatge i rehabilitació       

 

Escenari 7: 
Transformacions urbanes       

 

Escenari 8: 
Convivència i seguretat       

 

Escenari 9: 
Feminismes        

Escenari 10: 
Bon govern         

        
 
  

10 escenaris 
d’anàlisi 

destacats dels  
6 eixos PAM 
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Escenari 1:        Economia i ocupació 
Els reptes 

 
• Objectius de 

Desenvolupament 
Sostenible  

Economia i ocupació 

 
• Grau          

d’execució 
 
 
 
 
 
 
• Grau          

d’execució de les 
línies d’actuació del 
PAM 

 
 

 

Recuperar l’economia 
fent-la més forta,  
més resilient i diversificada  

 
Els REPTES han estat: 
 

Retenir i formar talent 
 

Captar més i millors inversions.  
 

Enfortir les polítiques actives d’ocupació 
potenciant la contractació 

 
Potenciar la inserció laboral de les persones 
vulnerables i dels joves 

 
Avançar en el pla de reforma i de manteniment 
dels mercats municipals  

 
Aprofitar les potencialitats del comerç digital 
 
Obrir nous escenaris a través de la Barcelona 
Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 

 
Impulsar plataformes de col.laboració 
publicoprivada i publicosocial 
 
Afavorir la desconcentració del turisme 
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Escenari 1:        Economia i ocupació 
Actuacions clau 
 

PAM 
1.4. 

 

“Barcelona Green Deal”, el full de ruta econòmic  
Desenvolupament de l’agenda econòmica de Barcelona per a millorar la 
competitivitat, sostenibilitat i equitat de la ciutat.  10 objectius amb 66 
accions  per a generar activitat econòmica diversa i de futur, basada en set 
sectors estratègics: el digital, el creatiu, l’economia de proximitat, l’economia 
del visitant, la indústria 4.0, l’àmbit de salut bio i l’economia verda i circular. 
Fins al 2023, s’invertiran 700 M€. 

PAM 
1.1.2. 

 

“Impulsem el que fas” 
Convocatòria de subvencions per activar projectes socioeconòmics als barris 
i districtes de la ciutat. Durant el període 2021-2022  s’han finançat 642 
projectes socioeconòmics amb un pressupost de 11,49M€, experimentant un 
notable creixement tant pel que fa al nombre de projectes que passa de 69 
(2019) a 262 (2022), com pel que fa al pressupost destinat en el període,  que 
passa d’1,62M €  a 3,73M€. 

PAM 
1.1.3. 

 

Pla “Barcelona Fàcil” 
El balanç del primer any, amb 27 iniciatives en 5 àmbits d’actuació, destaca 
per l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la Finestreta Única Empresarial 
per a la centralització de les gestions, la inauguració de la Barcelona 
International Welcome Desk i la reactivació de l’Oficina del 22@, per atendre 
i donar suport ràpid a iniciatives de talent i inversions. 

PAM 
1.1.9. 

 

Mobile World Congress, fidel a la ciutat  
Signat el conveni amb la GSMA que garanteix que Barcelona  continuï sent la 
seu del més gran esdeveniment de tecnologia mòbil al món durant 6 edicions 
més, fins com a mínim el 2030. L’impacte econòmic per a la ciutat de l’ MWC 
va superar els 450 M€ en les 4 edicions anteriors a la pandèmia. 

PAM 
1.4.1. 

 

Estratègia d’Economia Blava  
Impuls de l’economia blava i d’emprenedoria innovadora i de suport a la 
creació i les activitats econòmiques sostenibles relacionades amb l’àmbit 
aquàtic (la nàutica, els esports aquàtics, la construcció naval, les activitats 
portuàries, les energies renovables marines...). Amb 43 mesures i 15 
projectes per preservar l’ecosistema marítim (de 16,67 km) com a motor 
econòmic de ciutat, mantenint els sectors més clàssics (transports, logística 
portuària, nàutica, pesca, indústria, ciència, turisme blau…) i fomentant els 
nous sectors vinculats al mar (biotecnologia, energia marítima…). 
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Escenari 1:        Economia i ocupació 
Actuacions clau 

 

PAM 
1.1.3. 

 

Oficina Tècnica del 22@ 
Creada per simplificar i millorar la relació entre els agents econòmics i 
l’Administració local per tal d’incentivar i reactivar l’activitat econòmica. Des 
del desembre del 2020,  el nou punt des del qual es centralitza l’atenció a les 
empreses i la ciutadania en l’àmbit econòmic, urbanístic i sociocultural del 
territori del Poblenou. Situada a  l’edifici MediaTIC i integrada amb  l’Oficina 
d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona Activa. 

PAM 
1.1.8. 

 

Nous pols per diversificar l’activitat econòmica 
Transformació de nous espais municipals, fins ara industrialitzats, al Besòs i 
el 22@ mitjançant col.laboració publicoprivada, creant nous hubs per a 
l’impuls del talent, l’emprenedoria i la innovació. La inversió municipal és de 
7,05M€ (1M€ de la Nau Asunción + 550.000 € la Nau Àvila, i els 5,5M€ de 
Palo Alto). L’acció concertada vol diversificar el model productiu, crear llocs 
de treball i atreure projectes tractors i inversions a Barcelona. 

PAM 
1.1.6. 

 

Campus 42 Barcelona 
Campus de programació amb formació presencial per als perfils digitals que 
més demana el mercat. Ofereix atenció 7/24 al Parc Tecnològic de Nou 
Barris, amb 200 ordinadors i capacitat per 800 estudiants. Ha entrat al top 10 
de les universitats més innovadores del món (WURI). Projecte en 
col·laboració amb  Telefònica. 

PAM 
1.1.1. 

 

Servei d’Assessorament Empresarial 
S’ha atès, a través de l’Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) de Barcelona 
Activa, en els darrers 4 anys més de 43.000 empreses i persones 
emprenedores (més de 10.000 anuals) a través de les més de 60.000 
peticions individuals de servei (més de 15.000 demandes anuals). 

PAM 
1.1.1. 

 

Línia de finançament BCrèdit 
Dissenyar amb ICF i Avalis SGR que consisteix en un microcrèdit amb anys de 
carència, bones condicions econòmiques i avalada al 100% per l’Ajuntament 
de Barcelona. Dotada amb 12M€ per donar  liquiditat davant la crisi causada 
per la covid-19 a la petita economia de la ciutat. Des de finals del 2020 
al2022 va finançar 869 empreses (75% persones autònomes i 96% amb 
menys de 5 treballadors) per un import de 10,86M €. 
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Escenari 1:        Economia i ocupació 
Actuacions clau 

 

PAM 
1.2.1. 

 

Estratègia i pla d’acció per a la restauració 
Una inversió de 2,5M€ per fer de la restauració de la ciutat un sector més 
professionalitzat, digital i alineat amb l’Agenda 2030 a fi de ser més resilient. 
S’han celebrat la segona i tercera edició dels Premis de Restauració per 
reconèixer els seus millors valors. 

PAM 
1.2.2. 

 

Transformació digital del comerç de proximitat i la restauració 
Nova línia de subvencions de 1M€/any i es posen en marxa mesures com 
l’assessorament per crear un pla de digitalització i l'accés a un catàleg 
formatiu amb més de 50 cursos per seguir en línia. 

PAM 
1.2.1. 

 

Preservació i promoció del comerç emblemàtic 
Mesura de govern, amb mitjans i eines, per donar resposta als nous 
escenaris que amenacen el comerç emblemàtic i garantir-ne la 
competitivitat. 

PAM 
1.2.1. 

 

“Bonus Consum”  
La campanya, llançada a finals del 2021 per incentivar el consum local de 
productes, serveis i restauració s’ha traduït en 360.000 vals utilitzats, que 
han bescanviat 154.000 persones als 1.900 establiments adherits. S’han 
destinat 4M€ a la campanya, amb una injecció directa de 3,6M€ al teixit 
econòmic de la ciutat. En total ha generat més de 8M€ en compres. 

PAM 
1.2.3. 

 

Millores als mercats municipals 
Inversió d’uns 79 M€ en la millora dels mercats municipals. 50,5M€  es 
destinen a transformacions integrals i grans millores als equipaments. 
Destaquen les intervencions als mercats d’Abaceria, Estrella, Horta, 
Montserrat i Sant Andreu. 24,2M€ a les actuacions de millores i 
manteniment, i 4,2M € al Pla de digitalització dels mercats de Barcelona. 
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Escenari 1:        Economia i ocupació 
Actuacions clau 

 

PAM 
1.2.3. 

 

“Mercats a un clic”, la digitalització dels mercats 
L’any 2020 va començar el pla de digitalització per modernitzar la gestió i el 
servei i donar resposta a les noves necessitats de la clientela. 
Destaquen projectes com el de control d’aforament, el de les pantalles 
informatives o el dels armariets per a la recollida àgil de la compra. 

PAM 
1.2.4. 

 

Barcelona, Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021 
La capitalitat mundial va suposar la realització de més de 90 projectes de 
foment de l’alimentació sostenible, com el projecte “Menjadors escolars més 
sans i sostenibles”, al qual s’han adherit gairebé el 10% de les escoles i els 
instituts amb servei de menjador de la ciutat. Van destacar també la 
Setmana Ciutadana de l’Alimentació Sostenible, el VII Fòrum Global de 
Polítiques Alimentàries del Pacte de Milà i el Gastronòmic Fòrum Barcelona. 

PAM 
1.2.1. 

 

“Amunt persianes” 
Mesura de Govern per al període 2020-2022 per dinamitzar els locals en 
planta baixa i per revertir el creixement dels espais buits com una nova 
palanca de promoció econòmica.  S’han adjudicat 124 ajuts econòmics per 
un total de 2,05M€. 

PAM 
1.2.3. 

 

Locals en planta baixa, nou parc públic  
Entre el 2020 i el 2022, s’han mobilitzat 169 locals en planta baixa buits per a 
l’activitat econòmica , a través de les 3 edicions de “Baixos de Protecció 
Oficial” a Ciutat Vella, i la  compra pública de 36 locals buits per generar un 
parc públic de locals destinats a l’activitat econòmica de tercers.   

PAM 
5.1.1. 

 

Millora del comerç local als barris del Pla de Barris 
S’ha impulsat una línia de subvencions per al comerç local, dins el programa 
“Impulsem el que fas”. S'han subvencionat 88 comerços amb un total de 
480.000€, amb l'objectiu de fer front a la crisi amb pagament de lloguers, 
salaris, estocs, serveis de tercers, i també per a obres als locals, per tal 
d'enfortir el comerç local. Des d’altres programes municipals s’han adjudicat 
129 ajuts pel canvi de 203 persianes per tal que l’aparador fos visible fora de 
l’horari comercial, i s’ha posat en marxa la convocatòria d’ajuts ”Locals amb 
Energia” per a l’estalvi i l’eficiència energètica. 
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Escenari 1:        Economia i ocupació 
Actuacions clau 

 

PAM 
1.3.2. 

 

Programa d’inserció “Treball als barris” 
S’ha atès  5.183 persones en situació de risc d’exclusió social i alta 
vulnerabilitat, s’han capacitat i format professionalment 2.278 persones i 
2.034 persones s’han inserit laboralment.  Inclou el projecte “Cases d’Oficis”, 
des d’on s’ensenya a joves menors de 30 anys un ofici de l’àmbit digital, del 
medi ambient o del món de l’espectacle i les indústries creatives.  La mitjana 
d’inserció laboral o del retorn al sistema educatiu és del 70,83%. S’ha 
realitzat la contractació protegida de 295 persones.  

PAM 
1.3.2. 

 

Programa “BcnFemTech” 
Per combatre la bretxa salarial i promoure la inserció laboral de les dones en 
el sector tecnològic, 72 dones en situació de vulnerabilitat han estat 
formades en programació i desenvolupament web. En les 3 primeres 
edicions s’ha assolit la inserció laboral del 72%. El perfil de les participants 
inclou 16 nacionalitats diferents (el 48%, de nacionalitat espanyola), amb una 
mitjana d’edat de 37 anys, en una franja de 18 a 62. 

PAM 
1.3.1. 

 

“Crea Feina Plus” 
El programa ofereix incentius per a la contractació de persones en situació 
d’atur, que van dels 2.000 als 8.000 €. Dotat amb 2M€ servirà per crear 
contractes estables i de qualitat, de més de 6 mesos i a temps complet. Els 
darrers 5 anys Crea Feina Plus ha arribat a 1.400 empreses. 

PAM 
1.3.1. 

 

Pla de foment de l’ocupació juvenil 
Inversió de 12,8M€ per a potenciar la formació de qualitat, amb programes a 
mida per facilitar la incorporació del jovent al mercat laboral.  Se centra en 4 
àmbits:  acompanyament i orientació; formació en digitalització, idiomes i 
sectors emergents; foment de la contractació i emprenedoria i atenció a les 
persones joves en situació de vulnerabilitat i precarietat. Més de 15.000 
joves/any són acompanyats en la recerca de feina. 

PAM 
1.3.3. 
2.3.1. 

 

Xarxes per a l’ocupació de persones amb discapacitat  
Impulsant xarxes col.laboratives d’ entitats del Tercer Sector Social. Ha 
permés optimitzar els resultats, creant i mantenint la Xarxa per a la Inclusió 
Laboral de Barcelona formada per 11 entitats que han atès més de 6.000 
persones i han aconseguit més de 3.000 contractes de treball, i s’han 
realitzat més de 15.000 hores de formació. Per altra banda, les accions de 
l’Equip d’Assessorament Laboral (EAL) han aconseguit més de 600 contractes 
laborals i prop de 5.000 hores de formació. 
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Escenari 1:        Economia i ocupació 
Actuacions clau 

 

PAM 
1.1.11. 

 

Ecodistricte industrial a l’eix Besòs 
Conversió del polígons en un eix productiu estratègic de la ciutat amb 550 
empreses actuals  afavoriran l’ocupació de qualitat amb 9.000 llocs de treball 
directes, tot generant una economia d’uns 551M€. Compra de naus 
industrials (6M€)  per projectes vinculats a la transformació digital i 
sostenible i la transició energètica de  pimes industrials de l’Eix Besòs. 

PAM 
1.4.1. 

 

Estratègia Nou Port Olímpic – hub d’economia blava 
Transformació i gestió del Nou Port Olímpic basat en 4 eixos:  la integració a 
la ciutat, esdevenir un espai de referència de l’economia blava, la restauració 
i la nàutica sota la mirada transversal de la sostenibilitat i la gestió pública. 

PAM 
1.4. 

 

Maker Faire Barcelona 
Fira de faedors (‘makers’) locals i internacionals per compartir els projectes 
més avançats de la societat 4.0, amb xerrades, tallers, exposicions i activitats 
per a les famílies. L’eix central de la trobada va ser l’economia circular.  La 
Maker Faire Barcelona va presentar la primera sessió de DSIPLAY, un cicle 
d’experiències d’innovació social digital per divulgar les millors iniciatives en 
aquest àmbit. 

PAM 
1.4. 

 

“La ciutat proactiva - Barcelona en acció”  
11 propostes guanyadores de la 2a edició per promoure nous models de 
ciutat que siguin més resilients des del punt de vista social, econòmic, 
ambiental i polític. Un total de 627.000 €, que es dividiran entre 8 projectes 
de gran magnitud i 3 microprojectes centrats en l’ús de la tecnologia de 
fabricació digital.  

PAM 
1.5.2. 

 

Campanyes pel turisme de proximitat i qualitat 
Campanyes on la cultura, l’esport, la ciència, la gastronomia i el turisme de 
reunions han estat els focus principals. L’any 2022 tanca amb una 
recuperació del 81% de visitants en relació amb els escenaris prepandèmia, 
amb un increment del 12% de l’estada mitjana i un creixement del 6,8% en el 
turisme nacional. 
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Escenari 1:        Economia i ocupació 
Actuacions clau 

 

PAM 
1.5.5. 

 

Pla per la recuperació i transformació turística 
80 projectes que han aconseguit finançament dels fons europeus Next 
Generation per més de 40M€, per executar fins al 2025, per millorar la 
mobilitat turística, la digitalització del sector i per generar nova oferta 
desconcentrada, amb intervencions focalitzades a Montjuïc, Besòs, 
Collserola, el Litoral, i districtes com Les Corts, Nou Barris, Horta-Guinardó i 
Sant Andreu. 

PAM 
1.5.4. 

 

Biosphere Sustainable Lifestyle  
Més de 800 empreses turístiques reben el segell Biosphere Sustainable 
Lifestyle pel seu compromís amb la sostenibilitat: 643 renovant la certificació 
i 201 incorporant-se al programa. L’objectiu és reconèixer aquelles entitats 
que aposten per una gestió respectuosa amb el medi ambient, la cultura i el 
retorn social i econòmic a la ciutat i les comarques de Barcelona. 

PAM 
1.5.9. 

 

Retorn de l’impost turístic - IEET  
Impuls i implantació progressiva d’un nou recàrrec sobre l’impost sobre les 
estades en establiments turístics (IEET) que reverteix íntegrament en 
l’Ajuntament i que l’any 2022 ha suposat un ingrés de 33,3M€. Aquests 4 
anys l’IEET ha aportat 42M€ a l’Ajuntament destinats a projectes de 
reactivació econòmica, iniciatives culturals i creatives, a la gestió dels 
impactes del turisme i a projectes de turisme sostenible i de proximitat. 

PAM 
1.5.4. 

 

 App ”Check Barcelona”, turisme intel·ligent 
L’aplicació, impulsada per l’Ajuntament de Barcelona i Turisme de Barcelona 
amb Eurecat com a partner tecnològic, ha estat la primera a escala europea 
per gestionar els fluxos de visitants. Va guanyar el premi AMT-Smart 
Destination Awards en la fira Fitur 2021. Incorpora progressivament espais i 
equipaments de la ciutat, amb un “mapa de calor” per visibilitzar l’afluència 
de visitants. 

PAM 
1.6.1. 

 

Centre de promoció del cooperativisme a Can Batlló  
El centre “BLOC4BCN”, amb els seus 4.500 m2albergarà fins a 60 projectes 
empresarials cooperatius. La rehabilitació de la nau IV del recinte fabril de 
Can Batlló va començar l’any passat i s’acabarà el 2023 i té un pressupost de 
8,5 M€ i se’n preveu l’inici d’activitat a inicis de 2024. 
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Escenari 1:        Economia i ocupació 
Actuacions clau 

 

PAM 
1.6.1. 

 

Estratègia de l’Economia Social i Solidària a Barcelona 2030 
Resultat d’un treball conjunt, durant el 2019 i el 2020, de 203 persones i 147 
entitats de l’ESS, va esdevenir Acord de Ciutat amb 158 organitzacions 
adherides i 8 projectes de ciutat en execució. Aquest 2023 es va celebrar la 
“Febrerada, 1era Trobada i Festa de l’ESS de Barcelona” per abordars nous 
reptes i estendre el coneixement de l’ESS a la ciutat, sobretot a les persones 
joves. 

PAM 
1.6.1. 

 

Servei d’Assessorament en ESS 
El SAESS és el recurs que la Direcció d’Innovació Socioeconòmica posa a 
disposició de totes les iniciatives de l’àmbit de l’Economia Social i Solidària 
(ESS). Durant el primer semestre de 2022, va realitzar 396 atencions (el 66% 
dirigides a empreses i entitats ja en funcionament, i el 34% a projectes 
emprenedors). 

PAM 
1.6.1. 

 

Subvencions “Enfortim l’ESS” 
Convocatòria anual i específica consolidada al servei d’organitzacions i 
empreses de l’ESS barcelonina, finançant la intercooperació i la fortalesa de 
la seva activitat. El 2022 es van atorgar 128 subvencions (1,1M€), la qual cosa 
va suposar un total agregat dels 4 anys (2019-2023) de 550 projectes 
subvencionats amb un total de 4,4M€. 

PAM 
1.6.1. 
1.2.4. 

 

Espai Consum Responsable 
Organització d’activitats i punts informatius a esdeveniments de la ciutat, així 
com formació i assessorament a equipaments i equips que volen incloure i 
enfortir la visió del consum responsable en la seva línia d’activitats i serveis, 
activitats a instituts a través del programa “TransformESS”. 

PAM 
6.7.3. 

 

Programa “InnovAcció 2030” 
Per estimular la innovació urbana en determinats àmbits clau com l’energia, 
l’electromobilitat i la inclusió social orientades a assolir els 17 ODS de 
l’Agenda 2030. Consisteix en identificar un repte i llançar una convocatòria 
oberta per trobar empreses o entitats que proposin una possible solució al 
mateix que posteriorment s’apliquen mitjançant proves pilot finançades per 
la pròpia convocatòria.  
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Escenari 2:        Atenció, cures i inclusió social 
Els reptes 
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Escenari 2:        Atenció, cures i inclusió social 
Actuacions clau 

 

PAM 
2.1.7. 

 

Reforç dels Serveis socials 
Nou Contracte Programa 2022-2025, acordat amb la Conselleria de Drets 
Socials de la Generalitat, que suposa un 20% més d’inversió, amb 390 M€. 
Destaquen reforços com: 23M€ per prevenir l’exclusió social del col·lectiu de 
persones sense llar; 7,1M€ pel nou model d’atenció domiciliària i una 
teleassistència avançada; 10,4M€ més per consolidar 112 treballadors i 
treballadores socials. 

PAM 
2.1.4. 

 

Fons 0-16, ampliat  
El Fons Extraordinari d’Ajuts d’Emergència Social d’Infants 0-16, destinat a 
famílies en situació de vulnerabilitat amb infants a càrrec, ha arribat el 2022  
a 19.346 infants (1.743 més que el 2021) i 11.492 famílies, gairebé 3.000 
d’elles monomarentals. S’han destinat 11,62 M€. Per agilitzar la tramitació i 
reduir la bretxa digital s’ha fomentat l’obtenció de l’idCAT Mòbil amb 70 
punts de suport a la ciutadania, i s’ha fet el tràmit electrònic amb 49 punts 
de suport  a la tramitació per tot el territori. 

PAM 
2.1.3. 

 

Reforç dels programes d’alimentació 
Amb un increment del 50% respecte als diners que s’hi destinaven abans de 
la pandèmia de la covid-19: de 10M€/any a 15M€/any. El 2020 (any d'esclat 
de la pandèmia) l’import dels ajuts destinats a l'alimentació es va multiplicar 
per 4'5 respecte al 2019, incrementant-se en termes globals un 190% 
l’import dels ajuts econòmics d'inclusió total atorgats (3,37M €). Els “Àpats a 
domicili”, dels 587.000 àpats als 752.000. O els “Àpats en companyia”, dels 
238.000 àpats als 310.000 del 2022. 

PAM 
2.1.3. 

 

Programa “Alimenta” 
Iniciat durant la pandèmia, a l’any 2020, sota un model de cooperació i 
treball en xarxa entre l’Ajuntament de Barcelona i les entitats socials i el 
teixit empresarial alimentari de la ciutat. A finals del 2022 s’havien atès a 146 
persones, en els 3 espais “Alimenta” oberts a la ciutat, amb uns 9.900 àpats 
servits. 

PAM 
5.1.1. 

 

Pla de Barris 2021-2024, nova edició i ampliat 
Amb un pressupost de 150 M€, incorpora 7 barris més, i intervé en 23 barris 
de la ciutat. El seu procés participatiu, obert durant dos mesos, va recollir 
més de 1.600 aportacions dels 10 plans de barris que configuren el nou Pla 
de Barris 2021-2024. 
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Escenari 2:        Atenció, cures i inclusió social 
Actuacions clau 

 

PAM 
2.2.3. 

 

Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), reforçat 
El SAD és el segon contracte més important de l’Ajuntament. Se’n va ampliar  
la  inversió l’any 2019, augmentant-ne el pressupost un 50%, cosa que ha 
permès incorporar més professionals al servei, millorar-ne les condicions 
laborals i reduir-ne la temporalitat, amb un total de 4.025 persones 
contractades. El servei atén unes 24.000 persones l’any, amb una despesa 
mitjana de 4.175 €/persona any. 

PAM 
2.2.1. 

 

Teleassistència, amplia la seva cobertura  
Supera les 108.000 persones ateses en un any (un increment del 5,5% el 
2022)  gestionant més de 636.000 trucades entrants, 200.156 per fer 
consultes i 93.197 per demanar ajuda, que van mobilitzar més de 100.000 
recursos. L’enquesta de satisfacció de les persones usuàries obté una nota 
mitjana de 9,4 de 10. 

PAM 
2.4.7. 

 

“Konsulta’m”, suport psicològic gratuït  
Servei gratuït per atendre els malestars emocionals i psicològics. No 
requereix cita prèvia. Finançat íntegrament per l’Ajuntament de Barcelona, 
disposa d’un equip professional vinculat als centres de salut mental (CSMA o 
CSMIJ) per poder-hi derivar els casos que ho requereixin. El servei per a joves 
de 12 a 22 anys té ja 13 punts d’atenció en els 10 districtes, i el servei 
“Konsulta’m +22” per a més grans de 22 anys va entrar en funcionament el 
2022 amb 9 punts en 6 districtes. 

PAM 
2.7.1. 

 

“Aquí t’escoltem”, servei d’acompanyament als adolescents  
Amb l’obertura del nou punt a l’Eixample (2021), tots els districtes ja 
disposen del servei d’escolta i acompanyament a adolescents i joves d’entre 
12 i 20 anys, amb l’ampliació del pressupost en un 29% per incrementar les 
hores d’atenció grupal i individual (passant de 72 hores setmanals a 160) 
reforçant, així, el Servei per a Famílies i Adolescents (SAIF). 

PAM 
2.1.5. 

 

Nou Centre d’Acolliment d’Emergències 
Equipament i servei que amplia les seves  places d’allotjament per a 
persones en situació d’emergència habitacional amb el nou Centre 
d’Acolliment d’Emergències, per l’execució del qual s’han destinat 3,35M€. 
Aquest serà el centre de referència per atendre emergències socials i grans 
crisis. 
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Escenari 2:        Atenció, cures i inclusió social 
Actuacions clau 

 

PAM 
2.4.6. 

 

“VilaVeïna”, un punt de referència en les cures 
Són comunitats territorials (10.000 i 30.000 habitants) que acompanyen i 
donen suport a les persones cuidadores i persones que necessiten ser 
cuidades des de la proximitat als seus territoris i de manera col·lectiva i 
compartida amb el veïnat. Actualment està funcionant en 10 barris de la 
ciutat (16 a partir de finals de febrer de 2023). Ja ha atès a un total de 4.685 
persones (un 76% dones i un 39% són persones cuidadores familiars o 
properes). Estan previstes 115 VilaVeïnes a tota la ciutat. 

PAM 
2.10.1. 

 

Estratègia contra la soledat, aprovada i en marxa 
Un pla d’acció 2020-2024 amb l’objectiu de “reconnectar persones”, 
promoure les relacions de qualitat, sòlides i duradores, i de vetllar pel 
benestar de tots els ciutadans i les ciutadanes. 

PAM 
2.10.1. 

 

“Baixem al carrer”, ampliació del servei a tota la ciutat 
Servei gratuït als 73 barris de la ciutat, de dilluns a divendres i, de 9.00 a 
17.00 hores, per a persones grans amb problemes de mobilitat que viuen en 
habitatges amb barreres arquitectòniques que els impossibiliten sortir al 
carrer. Una sortida mínima setmanal amb acompanyament d’entre 2 i 3 
hores. Es redueix l’aïllament i se’n millora el benestar emocional. 

PAM 
2.10.2. 

 

Vincles BCN, connectant persones  
Per abordar la soledat no desitjada de les persones grans a través de la 
tecnologia (ara també adaptada per a les persones amb discapacitat 
auditiva).  S’ha arribat a 88 grups de barri, 22 grups d’amistat i 75 grups 
d’interès dels quals destaquen els de memòria, cuina, jardineria i treballs 
manuals i creativitat. Des de la seva posada en marxa, el servei ha arribat a 
3.067 persones (2.552 dones i 515 homes) entre 65 i 103 anys. 

PAM 
2.10.2. 

 

BCN+65, l’app de les persones grans 
Punt d’accés a la informació accessible d’actualitat i els principals serveis i 
recursos municipals per a les persones de més de 65 anys que se senten 
soles, amb un servei d'avisos personalitzat i l’accés directe al VinclesBCN. 
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Escenari 2:        Atenció, cures i inclusió social 
Actuacions clau 

 

PAM 
2.8.2. 

 

Acollida de persones refugiades provinents d’Ucraïna 
Des de l’esclat del conflicte s’han atès més de  17.000 persones per l’UCRANE 
i el SAIER i se n’han empadronat 3.500. S’ha facilitat la integració a través de 
diversos programes de Barcelona Activa, de lleure per a famílies i infants 
allotjats en hotels, “A l’estiu Barcelona t’acull” i de casals de l’IMSS. 
Igualment, s’han escolaritzat 668 alumnes d’origen ucraïnès. 

PAM 
2.8.2. 

 

Reforç del SAIER  
Ampliació dels recursos d’atenció a l’octubre de 2019, que va permetre 
millorar i garantir la confidencialitat i privacitat de les persones ateses al 
servei, augmentant les possibilitats d’atenció i remodelació dels espais per 
poder atendre millor famílies amb infants. El 2022 implementació d’un nou 
contracte amb millores en les funcionalitats. Al llarg de l’any 2022, s’han fet 
més de 21.100 atencions, quasi un 17,5% més que l’any anterior i per sobre 
de les atencions fetes l’any 2019 abans de la pandèmia. 

PAM 
4.6.2. 

 

Pla d’interculturalitat, per una ciutat més inclusiva 
El nou pla pel 2021-2030  vol fer front a les causes estructurals que 
perpetuen les desigualtats socials i econòmiques vinculades a la diversitat 
cultural i d’orígens a la ciutat. El pla, amb 5 eixos o principis, vol assolir 26 
objectius a través de 106 mesures. A més, el pla s’ha dotat d’instruments de 
governança que permetin transformar per dins la institució i per integrar la 
perspectiva intercultural  de manera transversal. 

PAM 
2.4.9. 

 

Reforma i ampliació dels equipaments sanitaris 
Identificació d’espais o cessió de sòl per a 8 nous CAPS: Besòs, Fort Pienc, 
Gòtic, Raval Nord, Horta-la Clota, Parc i la Llacuna, Sagrera i Congrés-Indians. 
Han començat les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar, cofinançades amb 
una inversió municipal de 12,4M€.  Aprovació del projecte arquitectònic del 
nou Edifici d’Atenció Ambulatòria Vall d’Hebron i identificació dels terrenys 
idonis per a l’ampliació de l’Hospital Clínic a la ciutat. 

PAM 
2.4.2. 

 

Atenció a la drogodependència, model integral 
Un model d’atenció a la drogodependència integral que inclou tant els 
tractaments com els programes de reducció de danys: 15 centres d’atenció i 
seguiment (CAS), el nou Centre d’Acolliment per a Persones sense Llar amb 
Addiccions, i els programes de reducció de danys (REDAN). El pressupost de 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) per fer front a la 
drogodependència ha augmentat un 58%, i ha passat de 5,67 el 2015 a 
8,97M€ el 2023. 
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Escenari 2:        Atenció, cures i inclusió social 
Actuacions clau 

 

PAM 
2.4.4. 

 

Dentista municipal gratuït per a persones vulnerables 
Són 4 els equipaments en funcionament a Barcelona, des de la seva posada 
en marxa el 2018, que ofereixen serveis gratuïts d’odontologia, i que han 
atès més de 4.000 persones en situació vulnerable, i s’han superat les 40.000 
visites. Aquesta xarxa incorpora, des del 2021, atenció específica a infants, 
persones adultes sense llar, o derivades de la xarxa de salut mental i 
addiccions. Des de 2022, s’ha obtingut el cofinançament al 60% de la 
Generalitat com a conseqüència de la Llei 12/2020. 

PAM 
2.4.10. 

 

“Targeta Cuidadora”, suport les 24 h 
Adreçada a  totes les persones que tenen cura d’altres de manera intensiva, 
entre les quals s’inclouen cuidadores, familiars o professionals. Facilita 
l’accés a 14 prestacions i serveis gratuïts (assessoraments, informació, suport 
emocional i psicològic, acompanyament jurídic, etc). En els primers 4 mesos 
s’ha lliurat a 3.355 persones. L’Espai Barcelona Cuida és l’equipament que 
centralitza tota la informació i els recursos vinculats a les cures de la ciutat. 

PAM 
2.6.1. 

 

“T’estiu molt”, vacances d’estiu per tothom 
Amb una oferta municipal de lleure estiuenc de 323.000 places en 37 
equipaments de la ciutat, i una inversió de 7M€ en activitats, i més de 23.200 
ajuts atorgats. A l’estiu del 2022 van participat 230 nens i nenes ucraïnesos 
empadronats a la ciutat en els darrers mesos arran de la guerra. 

PAM 
2.3.1. 

 

Beques menjador, reforçada  
Els ajuts de menjador escolar han arribat  a més de 36.500 infants i 
adolescents (un increment del 5,7%) amb una inversió total de 35 M€. 

PAM 
2.7.1. 

 

Orientació i acompanyament laboral per a joves, nou servei 
Obert al Convent de Sant Agustí, d’uns 1.000 m2, amb sales d’enregistrament 
de videocurrículum, espais de dinamització de grups i tallers d’orientació 
laboral, i amb persones tècniques expertes en atenció al públic jove.  
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Escenari 2:        Atenció, cures i inclusió social 
Actuacions clau 

 

PAD 
2.1.1. 

 

Emergència habitacional, atenció i ajuts 
Durant el 2019-2022 els Serveis Socials van atorgar un total de 115.351 ajuts 
econòmics, per un import de 85,95M€, en concepte d’emergència 
habitacional: el 58% destinats a cobrir necessitats per a l’accés i el 
manteniment d’habitatge i el 42% per cobrir l’allotjament i manutenció 
temporal urgent. 

PAD 
2.4.3. 

 

Centre d’Atenció Integral, a la Marina de Port 
Liderat pels Serveis Socials, és un model innovador que aglutina serveis 
d’atenció a la ciutadania des d’una perspectiva comunitària (un Centre de 
Serveis Socials, el Punt d’Informació i Atenció a les Dones (PIAD) i l’espai de 
Vila Veïna). El nou equipament, en construcció, té un pressupost de 3,43 M€. 

PAM 
5.1.1. 

 

“Concilia”, servei de cangur 
Emmarcat en el Pla de Barris, és un nou servei per ajudar a la conciliació de la 
vida laboral, familiar i personal. Es va posar en marxa el 2020, ja disposa de 9 
espais  que han atès 2.456 famílies, amb un total de 28.530 serveis de 
cangur. Està pendent la obertura de 3 espais més durant el 2023. 

PAM 
2.6.1. 

 

Espais de criança, extensió del servei municipal 
El curs 2022-2023 la xarxa d'espais familiars de criança municipals s'amplia a 
23 equipaments municipals i es desplega a tots els districtes, amb una 
capacitat disponible de més de 1.100 places, de les quals 291 places 
corresponen als grups de "nadons en família", per a infants en el seu primer 
any de vida. 

PAM 
2.3.2. 

 

Pla d’accessibilitat universal 2022-2030 
Elaborada i presentada la diagnosi de situació de la ciutat de Barcelona, que 
ha permès elaborar  “L’estratègia Barcelona per a l’Accessibilitat Universal 
Estratègia Barcelona per a l’Accessibilitat Universal 2022-2030”. Aquest 
esforç ha estat reconegut amb el 3è premi europeu dels “Access City 
Awards” 2022 lliurats per la Comissió Europea. 
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Escenari 3:        Transició ecològica 
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Escenari 3:        Transició ecològica 
Actuacions clau 

 

PAM 
3.1.3. 

 

Declaració d’emergència climàtica 
Decret municipal amb un pla d’acció dotat de 563,3 M€ per executar 100 
mesures per reduir un 50% les emissions (registrades al 1992) de gasos amb 
efecte d’hivernacle i reduir les emissions de CO2 en 2M de tones.  Pel que fa 
al model urbà de la ciutat, destaca la transformació de 15 km de carrers en 
eixos verds, millorar les condicions ambientals i de seguretat a l’entorn de 
200 centres escolars i protegir el verd i la biodiversitat amb 40 hectàrees de 
verd públic. 

PAM 
3.1.2. 

 

Zona de baixes emissions - ZBE 
L’ordenança, en funcionament des del 2020,  és el marc normatiu que regula 
la circulació dels vehicles en funció del seu potencial contaminant a la zona 
que es troba en l’àmbit Rondes de Barcelona. La mesura ha permès reduir 
609.000 desplaçaments en vehicles més contaminants. Des de l’any 2015 i 
fins a novembre de 2022 la mitjana d’ NO2 a les estacions  de trànsit de la 
ciutat baixa un 31%.  

PAM 
3.5.2. 

 

Cuidem Barcelona, nova contracta 
Nou servei de neteja i recollida de residus, i de manteniment integral de 
l’espai públic, amb una inversió de 2.300 M€ en 8 anys. S’han incorporat 400 
operaris i operàries més (un increment del 10% de la plantilla), i 870 vehicles 
dotats d’equips insonoritzats i menys contaminants (el 66% de la flota). S’han 
substituït 12.600 contenidors. El repte és reduir el 10% dels residus generats 
el 2030, i incrementar fins al 55% la recollida selectiva l’any 2025 per complir 
els objectius que marca Europa. 

PAM 
3.5.2. 

 

Recollida selectiva de residus porta a porta, ampliació 
La recollida selectiva representa el 38% dels residus totals que es generen 
però l’objectiu és arribar al 55% l’any 2025.  El sistema porta a porta a Sarrià 
Vell ha permès incrementar la recollida selectiva de residus del 37% al 60%. 
Això va motivar la seva extensió el 2021 als barris de Sant Andreu (1a fase). 

PAM 
5.4.5. 

 

Xarxa de refugis climàtics 
En funcionament més de 200 refugis climàtics per fer front a la calor (el 
87,5% de la població barcelonina disposarà d’un refugi climàtic a menys de 
10 minuts a peu des de casa seva) en diferents equipaments. A partir del mes 
de gener de 2023 també es posen a disposició de la ciutadania 134 refugis 
climàtics per fer front al fred. 
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Actuacions clau 

 

PAM 
3.3.2. 

 

“Natura 2021-2030”, full de ruta de planificació del verd urbà 
El Pla Natura preveu incrementar 160 hectàrees de verd fins al 2030. Durant 
el període 2019-2023 es creen 50 noves hectàrees i es milloren més de 30 
espais verds. Entre aquests espais destaquen el Parc del Laberint d’Horta, el 
parc del Guinardó i el corredor verd de Pi i Margall. 

PAM 
3.3.1. 

 

La Clariana de les Glòries, oberta i consolidada 
1 hectàrea de gespa del parc de les Glòries, disposa d’un servei de gandules, 
taules, cadires i para-sols, i d’una programació d’activitats obertes i gratuïtes 
per a famílies, infants i gent gran.  

PAM 
3.3.2. 

 

Campanya “Cap escocell sense arbre” 
A partir de la posada en marxa del Pla Cuidem i, en el marc de la iniciativa 
“Cap escocell sense arbre”, a tots els districtes de la ciutat es plantaran més 
de 9.000 arbres. Aquesta acció se suma a la plantació de més de 55.000 
plantes i flors que ja va tenir lloc als diferents barris de la ciutat durant la 
passada primavera. 

PAM 
3.3.1. 

 

Nou parc de Can Batlló  
Al barri de la Bordeta, iniciada la 1a fase d’urbanització dels 26.000 m2 de 
verd (dels 47.000 m2 totals) amb la plantació d'un bosc, la construcció d'un 
camí d'aigua que recorrerà l’espai i una zona de jocs infantils, a més de l’àrea 
de gossos i els horts urbans. 

PAM 
3.3.1. 

 

Parc de la Colònia Castells, nou pulmó verd 
Obres en marxa del futur parc de 9.600 m2, per transformar l’antiga Colònia 
Castells en un pulmó verd a Les Corts. Les obres tenen un pressupost d’uns 
3M€ 
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Actuacions clau 

 

PAM 
3.5.1. 

 

Platges, espais sense fum (ni burilles) 
La prova pilot de platges sense fum realitzada al 2021 a 4 platges va suposar 
una reducció important de les burilles  -altament contaminants- 
abandonades a la sorra. . La mesura va ser valorada per la ciutadania amb 
una nota de 8,2 sobre 10. El 2022 es va estendre la prohibició de fumar a la 
sorra a les  10 platges del litoral barceloní. La mesura busca que aquests 
espais de convivència siguin més saludables, amb menys residus i 
respectuosos amb el medi ambient. 

PAM 
3.5.1. 

 

Punts de compostatge oberts a la ciutadania 
Els 8 punts de compostatge municipals, mesura del pla Residu Zero 2021-
2027,  poden reciclar anualment al voltant de 56.000 kg de matèria orgànica i 
generar 16.800 kg de compost. La ciutadania, els comerços, les entitats i els 
centres educatius poden fer ús dels punts de compostatge per obtenir 
compost com a substrat per als jardins o els horts urbans. 

PAM 
3.3.5. 

 

Nou Centre d’Acollida d’animals de companyia - CAACB 
Es construirà en uns terrenys que són propietat de l’Ajuntament de 
Barcelona al terme municipal de Montcada i Reixac, en una finca (Torre Doña 
Juana) de més de 90.000 m2, al costat del cementiri de Collserola. En total el 
nou CAACB ocuparà 22.075 m2. Feta la planificació i els tràmits, està previst 
iniciar les obres a finals de 2023. 

PAM 
3.3.6. 

 

Les “ZUC”, zones d’ús compartit per persones i mascotes 
Són carrers, places, rambles, parcs o altres espais a la via pública on, en 
franges horàries de matí i tarda, es permetrà portar els gossos deslligats. S’ha 
aprovat (Març 2023) desplegar-ne 109, una com a mínim en cadascun dels 
73 barris. La mesura busca fomentar la convivència entre persones i animals 
en una ciutat on s’estima que hi ha 180.000 gossos. A Barcelona hi haurà 224 
espais per a gossos, més la platja de gossos de Llevant, amb una superfície 
total de 969.448m2 i una ràtio de 5,38 m2 per gos. 

PAM 
3.3.4. 

 

Nou model de Zoo, en marxa 
Pensat per sensibilitzar, educar i impulsar projectes de conservació. En 
aquest context es va obrir al públic el nou espai d’invertebrats: 300 m2 on 
s’apleguen 33 espècies en 30 instal·lacions diferenciades. També van fer-se 
les tasques de desmuntatge de la instal·lació de l’Aquarama, en què entre el 
1968 i el 2015 van tenir lloc espectacles amb animals marins, i que des 
llavors no estava operativa. En el seu lloc s’hi construirà una reserva 
d’animals de 3.500m2. 
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Actuacions clau 

 

PAM 
3.4.1. 

 

Barcelona Energia, consolidada  
La comercialitzadora pública d’electricitat 100% renovable participada per 
l’Ajuntament de Barcelona i l’AMB es consolida i ja ofereix assistència a més 
de 10.000 punts de subministrament de tota l’àrea metropolitana de 
Barcelona. Ja són 14 els ajuntaments metropolitans que se sumen a l’aposta 
per les renovables de Barcelona Energia. 

PAM 
3.4.1. 

 

Energia fotovoltaica municipal, doblada  
El compromís amb la transició energètica ha permès en 3 anys doblar la 
potència d’energia fotovoltaica fins als 4.300 kWp que generen les 157 
instal·lacions existents (117 en cobertes d’edificis municipals, 16 en façanes i 
mitgeres, i 24 en pèrgoles de l’espai públic). Aquest impuls permetrà tornar a 
doblar l’energia generada abans del 2025, arribant als 10.200 kWp i superar 
el fixat en la Declaració d’Emergència Climàtica. 

PAM 
3.4.2. 

 

“Moment Solar Barcelona”, ajuts i acompanyament 
Per a la instal·lació de panells fotovoltaics als edificis residencials. Està 
previst arribar a unes 100 comunitats de veïns i veïnes (unes 2.000 famílies), 
garantint el 50% de descompte de l’IBI durant els 3 primers anys posteriors a 
la inversió, i se’ls bonificarà el 95% del cost total de la llicència d’obres. 

PAM 
3.4.1. 

 

Energia solar de les pèrgoles, compartida 
1.010 famílies, en situació de vulnerabilitat i que visquin en un radi de 500m 
d’11 pèrgoles fotovoltaiques municipals a l’espai públic, podran beneficiar-se 
de rebre energia solar gratuïta en règim d’autoconsum compartit que pot 
suposar un estalvi del 25% de la factura (uns 200 €). El projecte pilot està en 
marxa. 

PAM 
6.7.3. 

 

“MES Barcelona”, energia sostenible  
Instrument de partenariat públic privat creat al 2021 per atraure 
finançament per incrementar la generació energètica local i renovable, 
especialment del tipus fotovoltaica i dinamitzar l’economia local fent-la més 
sostenible. A finals de 2022 hi havia 17 inversors amb un potencial d’inversió 
de 75M€ , i amb una potència per instal·lar de 87,13 MWp. 
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Actuacions clau 

 

PAM 
3.1.1. 

 

Primer bus d’hidrogen verd circulant 
A la línia X1, el servei semidirecte XPRESBus, que connecta Francesc Macià i 
les Glòries. És el primer dels 8 autobusos de pila d’hidrogen d’última 
generació que es carregaran a la planta de la Zona Franca. El Pla estratègic 
2025 de TMB preveu la incorporació de 508 autobusos d’energies netes, 233 
dels quals seran elèctrics, i 46, d’hidrogen. 

PAM 
3.1.4. 

 

Adaptació del sistema de drenatge i clavegueram   
Actuacions en infraestructures que permetin l’adaptació de la ciutat a 
l’emergència climàtica. Enllestida i en funcionament la 1a fase del col·lector 
de Diagonal, entre carrer de Girona i passeig de Sant Joan. En fases 
posteriors aquesta infraestructura arribarà fins a la plaça de Francesc Macià. 
Enllestides també les primeres fases del sistema de drenatge de l’avinguda 
del Paral·lel i carrer de Vila i Vilà.  
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Escenari 4:        Mobilitat 
Els reptes 
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• Grau          
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Transformar l’espai  
públic per aconseguir una 
mobilitat on les persones siguin  
les protagonistes 

 
Els REPTES han estat: 
 

Millorar la mobilitat a peu i en bicicleta 
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Escenari 4:        Mobilitat 
Actuacions clau 

 

PAM 
3.2.1. 

 

Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024 
Aprovat el  full de ruta que vol garantir el dret universal a la mobilitat a la 
ciutat. Un pla amb 62 línies d’actuació i més de 300 mesures concretes amb 
l’objectiu que el 2024 un 81,52% dels desplaçaments siguin sostenibles 
(incrementar la quota dels desplaçaments a peu en un 7,5%, la de transport 
públic en un 15,7% i la de la bicicleta en un 129,4%) 

PAM 
3.2.6. 

 

Congelació de les tarifes del transport públic 
3 anys consecutius (2021, 2022 i 2023) amb els preus dels bitllets sense 
increment. Durant el 2023 l’Autoritat del Transport Metropolità ha acordat 
mantenir el descompte del 20% en la T-Usual i la T-Jove, que s’afegeix al 30% 
de l’Estat, perquè aquests títols continuïn a meitat de preu durant tot el 
2023. Els títols per a famílies monoparentals i nombroses i els títols per a 
persones en situació d’atur també tindran un descompte del 50%. 

PAM 
3.2.7. 

 

Obres de connexió del tramvia, 1a fase en marxa  
En marxa les obres d’urbanització i de la infraestructura de la 1a fase de la 
connexió del tramvia per l’avinguda Diagonal (tram Glòries-Verdaguer, de 1,8 
km) amb 3 noves parades. En marxa, també, el projecte executiu de la 2a 
fase dels treballs comprès entre Verdaguer i Francesc Macià. El nou tramvia 
unificat permetrà traslladar-se de les Glòries a Verdaguer en 7 minuts i de les 
Glòries a Francesc Macià en 15 minuts. El primer pas per fer realitat la unió 
del Trambesòs i el Trambaix. 

PAM 
3.2.4. 

 

Carril bici, xarxa en creixement 
En construcció 32,6 km nous de carril bici, mentre es milloren 11,7 km ja 
existents. L’objectiu és passar dels 240 km actuals a una xarxa de 272,6 km (a 
finals del 2023). 

PAM 
3.2.8. 

 

“Carrers 30”, pacificació que avança 
Reduir la velocitat màxima de 50 km/h a 30 km/h redueix la taxa de 
mortalitat en atropellaments d’un 45% a un 5%.  El 2022 les vies de circulació 
amb límit 30 sumen 212 km, el 70% del total de la xarxa de circulació.  
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Escenari 4:        Mobilitat 
Actuacions clau 

 

PAM 
3.2.3. 

 

Xarxa d’escales mecàniques i ascensors de la ciutat 
S’han construït 20 noves escales mecàniques i 10 nous ascensors a l’espai 
públic, millorant l’accessibilitat i la qualitat de vida en zones amb molts 
desnivells. També començarà el procés per fer reversibles 15 escales 
mecàniques més a Sarrià-Sant Gervasi, Gràcia i Horta-Guinardó, que 
s’afegiran a les 3 de Sant Andreu que ja s’han fet reversibles durant aquest 
mandat. Les escales mecàniques tenen un total de 22.200.000 usos/any i els 
ascensors fan aproximadament 6.800.000 viatges/any. 

PAM 
3.2.12. 

 

Aparcaments, centres de serveis a la mobilitat 
Nou model per a la xarxa de 45 aparcaments de BSM. El primer a fer-se serà 
el nou aparcament “Ciutadella del Coneixement”, que es construirà com a 
‘hub’ de mobilitat, el qual, a més d’aparcament, disposarà d’espais segurs 
per estacionar bicicletes i vehicles de mobilitat personal, punts de recàrrega 
elèctrica i espais reservats per a operadors de serveis de cotxe i motocicleta 
compartits. 

PAM 
3.2.11. 

 

Mobilitat turística, projecte d’un nou hub 
Fons europeus Next Generation, per impulsar el turisme sostenible, aniran al 
projecte que planteja la reforma de l’Estació del Nord per convertir-la en un 
punt d’arribada i de sortida per als autocars turístics (aquells que transporten 
els turistes que venen a passar el dia). Es remodelarà l’estació i s’hi crearà un 
punt d’informació turística. També hi haurà connexió amb les noves rutes del 
Bus Turístic. 

PAM 
5.2.4. 

 

Seguretat viària, nous radars 
S’han instal·lat 22 nous radars (17 de punt i 5 de tram). 12 estan situats en 
entorns escolars i 5 en vies considerades de risc a causa de la circulació a 
velocitats inadequades. S’emmarca en el compromís municipal per 
incrementar la seguretat viària del Pla de mobilitat urbana (PMU) 2024 i del 
Pla local de seguretat viària de Barcelona 2019-2022. 

PAM 
3.2.5. 

 

Nova línia de bus semidirecta entre Glòries i Francesc Macià 
La nova línia X1 (Francesc Macià – centre ciutat – Glòries), que no en 
substitueix cap, s’ha dissenyat amb característiques que la diferencien de la 
resta de l’oferta: Circulació per carrils reservats, només quatre parades per 
sentit més les dues terminals, vocació intermodal i vehicles de baixes o 
nul·les emissions. 
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Escenari 4:        Mobilitat 
Mobilitat sostenible i segura 

 

PAM 
3.2.2. 

 

“EDUM 2030”, estratègia per a la distribució de mercaderies 
L’Ajuntament de Barcelona fixa la nova estratègia per què la distribució 
urbana de mercaderies a la ciutat es dugui a terme de la manera més 
competitiva, ordenada, eficient, eficaç, sostenible i segura possible. 
En aquesta línia, el Govern municipal aprovarà inicialment un nou pla 
especial urbanístic que preveu regular que els aparcaments de titularitat 
pública o privada puguin incloure estacions de repartiment, centres de 
distribució urbana de mercaderies i consignes, a banda d’endreçar altres 
serveis. 

PAM 
3.2.2. 

 

Taxa a les grans operadores postals de comerç electrònic  
La TREC (taxa de repartiment d’e-commerce) regula l’ús de l’espai públic que 
fan aquestes empreses, fins ara gratuït. Estan subjectes les empreses amb 
uns ingressos bruts de més d’1 M€ obtinguts per entregues als destins finals 
indicats pels consumidors de Barcelona. L’import que hauran d’abonar el 
conjunt d’operadores no podrà superar els 2,6 M€, límit fixat per a 
l’aprofitament. També s’aplicarà en el cas que l’empresa subcontracti 
l’activitat a d’altres empreses o persones autònomes, que l’haurà de pagar 
l’operador postal. 

PAM 
3.2.5. 

 

Carril bus, renovat i ampliat 
Renovació d’uns 3.000 m2 de paviment dels carrils bus. Creats, ampliats o 
millorats els carrils bus en més de 20 carrers. 

PAM 
3.2.5. 

 

Bus a demanda, 4 línies en funcionament 
TMB ofereix servei als barris de muntanya:  Montbau, Torre Baró i Torre Baró 
Sud - Vallbona Sud, i Farró-Galvany. Funciona amb l’aplicació “El Meu Bus”. 
Només cal registrar-se,  fer la reserva i anar a la parada d’origen quan el bus 
estigui a punt d’arribar. Quan no hi ha peticions l’autobús es manté aturat al 
punt de regulació. Les peticions també es poden fer trucant a un telèfon 
gratuït. 

PAM 
3.2.12. 

 

Microparades de taxi 
En marxa les 191 noves microparades de taxi als 10 districtes, per facilitar la 
recollida de passatgers i minimitzar el consum de combustible i les emissions. 
Amb aquest desplegament, la xarxa de microparades barcelonina passa de 
273 a 464 punts d’espera i recollida. Cadascuna de les noves microparades 
tindrà dues places perquè els taxis hi puguin estacionar. 
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Escenari 4:        Mobilitat 
Mobilitat sostenible i segura 

 

PAM 
3.2.15. 

 

“Barcelona Innova Lab Mobility”, innovar en la mobilitat 
Acord entre l’Ajuntament de Barcelona, l’EIT Urban Mobility, la Fira i la DGT 
per executar projectes transformadors de la mobilitat urbana, promoure la 
innovació en mobilitat intel·ligent i sostenible, en línia amb els objectius de 
desenvolupament sostenible (ODS) de l’Agenda 2030. 
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Promoure l’esport com a factor de salut 

 

 

95% 

92% 

98% 

97% 

93% 

50% 100%

Esports

Cultura

Ciència

Educació

3, 4, 
11 



 

Informe PAM 
Final de mandat 2019-2023 
 

38 

Escenari 5:        Ciutat educadora, cultural, científica i esportiva 
Actuacions clau 

 

PAM 
4.1.7. 
5.1.1. 

 

Vincle Cultura i Educació 
Amb un seguit de projectes que s’han engegat o consolidat aquest mandat: 
l’oferta d’extraescolars artístiques científiques i culturals gratuïtes en 15 
barris de la ciutat mitjançant el projecte ‘Caixa d’eines’, que desplega el Pla 
de Barris; la integració de les associacions AFFAC i la FAPAES. O projectes 
com “Temps d’art”, nou espai d’educació artística als centres educatius, que 
s’afegeixen als projectes consolidats “Tot Dansa”, “En Residència”, 
“+Escena”, “Espai C”, “Escena Pilot”, “EscoLab”, “Connexions” o “Petits 
talents científics”. 

PAM 
4.1.3. 

 

Escola bressol municipal, més oferta 
Hi ha 103 escoles bressol municipals, amb 8.588 infants de 0 a 3 anys 
matriculats que cobreixen la demanda de places de 6 de cada 10 sol.licituds. 
Està prevista l'ampliació de la xarxa municipal amb 2 equipaments nous pel 
curs 2023-2024, amb un total de 105 EBM que oferiran 8.844 places. A més, 
està previst licitar les obres per 2 EMB noves i per 5 projectes més, arribar a 
una xarxa de 112 EBM. 

PAM 
4.1.3. 

 

7 escoles concertades s’integren a la xarxa pública 
Amb l’Escola Sant Felip Neri són ja 7 els centres educatius de Barcelona que 
s’han incorporat a la xarxa escolar pública des de l’entrada en vigor del 
Decret llei 10/2019, de 28 de maig: al curs 2020-2021 s’hi va incorporar el 
Col·legi Immaculada Concepció (actualment Institut Escola Eixample) i al curs 
2021-2022 les 4 escoles de la Fundació Vicenciana. 

PAM 
2.6.1. 

 

Espais de criança, extensió del servei municipal 
Al curs 2022-2023 els espais de criança s’amplien a 23 equipaments 
municipals, 5 més que al curs passat, i es despleguen a tots els districtes, 
amb una capacitat disponibles de 1.200 places, de les quals 410 corresponen 
als grups de “nadons en família”, per a infants en el seu primer any de vida. 

PAM 
5.1.1. 

 

Pla de barris, més atenció emocional a les escoles 
66 centres dels barris adscrits al Pla (i 15 centres més promoguts pel 
Consorci d’Educació) disposen de professionals especialitzats en 
l’acompanyament emocional als infants i joves, per detectar i abordar de 
manera preventiva casos de malestar emocional i problemes de salut mental. 
En el període 2016-2020 ja es va introduir la figura dels educadors i les 
educadores emocionals en 27 escoles. 
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PAM 
5.4.5. 

 

Escoles amb patis naturalitzats 
Canvis de disseny als patis de 17 escoles perquè tinguin més verd, més 
ombres i més jocs i diversos i coeducatius. Inversió de 4,5 M€ iniciat a 11 
centres que van transformar els patis com a refugis climàtics (2019-2020) 
que el 2021 ja eren 12 escoles més, en el marc del programa "Transformem 
els patis". Ja hi ha 57 escoles participants que han també transformat els 
seus patis en espais més naturalitzats. 24 EBM també han transformat els 
seus patis en espais més naturalitzats. 

PAM 
5.4.5. 

 

“Bressols pel clima”, contra la crisi crimàtica 
40 accions per naturalitzar els patis de les escoles bressol, impulsar-hi 
l’energia renovable, millorar-ne el confort tèrmic i la gestió de residus i 
fomentar-hi l’alimentació sostenible i la formació i l’educació ambiental. Es 
planten més arbres i plantes als patis i s’instal·lent cobertes verdes als terrats 
dels equipaments educatius. Són ja 27 escoles bressol municipals les que 
formen part de la xarxa Escoles + Sostenibles i el Compromís per la justícia 
climàtica. 

PAM 
4.3.4. 

 

Pla de Drets Culturals de Barcelona 
“Fem Cultura. Pla de Drets Culturals de Barcelona”, un pla pioner presentat 
al 2021 amb 9 mesures de govern i més de 100 accions per reconèixer i 
eixamplar els drets culturals a la ciutat. 

PAM 
4.3.3. 

 

Programes de suport a la creació 
Nou programa “Beques Barcelona Crea” que al 2023 arriba a la seva 3a 
edició i que s’afegeix a les convocatòries de subvencions. També destaquen 
els nous programes:  Festival 42, Festival de Gèneres Fantàstics de Barcelona, 
Festival “Moujuïc”, o el projecte “Viu Montjuïc”. Nous programes de 
proximitat vinculats a la creació artística com “Temporals”, “Argumenta i 
“Música Z”. A nivell internacional destaca la candidatura de Barcelona com a 
amfitriona de la Biennal d’Art Europea “Manifesta 2024”.  

PAM 
4.5.1. 
4.5.2. 

 

Memòria, història i patrimoni 
Consolidació d’accions com la celebració de la Primavera republicana, el 
Projecte Stolpersteine Barcelona amb les Amicals de Mauthausen i 
Ravensbrück a diferents instituts de la ciutat o el programa d’exposicions d’El 
Born Centre de Cultura i Memòria i del Castell de Montjuïc. S’ha donat un 
impuls especial a la senyalització d’espais amb el programa “Faristols” i en el 
nomenclàtor amb l’increment dels noms de dona als carrers de la ciutat. 
Aprovat el projecte a la Model amb un espai memorial. 
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Actuacions clau 

 

PAM 
4.2.4. 

 

La Ciutadella del Coneixement, en marxa 
Projecte urbà i científic previst en el Pla de ciència 2020-2023 per convertir 
Barcelona en un punt de referència europeu en la ciència i el coneixement. 
Inclou l’espai de divulgació científica Barcelona Mar de Ciència i els edificis 
del Parc de la Ciutadella, com el Museu Martorell, del qual s’ha aprovat el 
projecte de rehabilitació integral. A l’inici del 2023 es va posar la primera 
pedra del futur pol de recerca i innovació a l’antic Mercat del Peix. 

PAM 
4.2.2. 

 

Pla Barcelona Ciència 2020-2023, adaptat al territori 
Pla presentat el 2020 al Plenari Municipal, amb una previsió d’inversió de 
48M€ en 4 anys, per traslladar els avenços científics i de coneixement a 
processos reals de canvi en les conductes i en les formes de viure i consumir 
a la ciutat. Ja són 7 els districtes de la ciutat que han aprovat mesures per 
adaptar el pla al seu territori. 

PAM 
4.2.3. 

 

Barcelona, seu europea de retenció de talent internacional 
El Barcelona Science and Technology Hub (SciTech DiploHub) serà el 2023 la 
seu de l’European Network of Global Alumni Agencies (Engage) per coordinar 
projectes de retenció de talent altament qualificat i per dinamitzar el 
posicionament de la Unió Europea dins del sistema educatiu mundial. El 
“Barcelona Alumni”, xarxa de captació de talent internacional, creada el 
2018, està format per més de 1.000 membres d’una trentena de països. 

PAM 
1.1.10. 
4.2.2. 

 

Subvencions per a la recerca científica emergent 
El Pla Barcelona Ciència ha convocat 5 convocatòries de subvencions per a 
projectes de recerca sobre reptes de ciutat, amb imports d’entre 60.000 i 
150.000 €/ projecte. S’adreça al personal científic i emergent. Des del 2019, 
ha activat 54 projectes, i hi ha participat 345persones, amb un pressupost de 
5,2M€.   

PAM 
4.3.5. 

 

Capital cultural i científica de l’Estat 
Recuperar la condició de capitalitat, juntament amb Madrid, suposa la 
injecció de 40M€ en 37 entitats i projectes culturals i científics de la ciutat. 
Incorpora un programa d’ajuts directes a les principals institucions dedicades 
a la divulgació científica, per valor de 5,7M€, per promocionar Barcelona com 
un dels principals focus d’R+D+I de l’Estat i com a ciutat referent en ciència i 
innovació. 
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PAM 
4.2.2. 

 

Biennal de Pensament, tercera edició 
Més de 20.000 persones han passat per les 67 activitats del programa oficial, 
que ha reunit més de 200 participants. 

PAM 
4.3.5. 

 

Nous espais per a la cultura 
Nova xarxa de Cases de la Cultura (Molino, Paral.lel 62 i properament l’Antic 
Teatre), 9 locals per a projectes culturals dins l’estratègia  ‘Amunt persianes’; 
allotjaments per a artistes a Fabra i Coats i Vil.la Joana; nous espais Cultura 
Viva de programació de petit format; nous espais patrimonials (Centre 
d’Interpretació del Treball a Fabra i Coats, les Cases barates del Bon Pastor, 
el Refugi antiaeri de la Torre de la Sagrera. Sumen en total 32 nous espais per 
a la cultura de la ciutat. 

PAM 
4.3.5. 

 

Xarxa de biblioteques, creix 
La Biblioteca Gabriel García Márquez ha estat l’última biblioteca a obrir. 
El nou Pla director de Biblioteques de Barcelona 2030 preveu nous 
programes, millores als edificis existents i una xarxa de 45 biblioteques 
públiques, amb 5 nous equipaments (i 22.733 m2 nous): a Sarrià (1.255 m2) 
(2023), a la Prosperitat – Ideal Plàstica Flor (2023-2027), a La Marina del Prat 
Vermell (2027-2031), a Sant Gervasi Sud (2027-2031), i la Biblioteca Central 
de Barcelona (2027-2031). També preveu el trasllat de 7 equipaments 
existents: en total 31.004 m2 d’increment fins al 2031. 

PAM 
4.1.7. 

 

Activitats extraescolars culturals i artístiques 
Acords de col·laboració, suport i acompanyament amb l’AFFAC i la FAPAES, 
que aglutinen la majoria de les famílies dels centres educatius públics de la 
ciutat d’infantil, primària i secundària, per coordinar i dotar econòmicament 
els projectes a través dels quals es tiren endavant les tardes d’extraescolars 
culturals, científiques i artístiques. 

PAM 
4.3.1. 

 

“Bonus Cultura”, per revitalitzar el consum cultural 
Amb una inversió total de 2,1M€ durant un any i mig de durada, la campanya 
ha incentivat la recuperació del consum cultural en temps de pandèmia (va 
començar el 2020), així com l’activitat empresarial a la ciutat vinculada a les 
indústries creatives. Els àmbits més beneficiats han estat el teatre i les 
llibreries. A la 1a edició es van validar 78.373 vals per valor de 40 € (30 els 
aportava la persona usuària i els 10 restants l’Ajuntament). El 2021 (2a 
edició) es van validar 217.702 vals més. 
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PAM 
4.4.1. 

 

Ajudes per fomentar la pràctica esportiva  
6M€ en ajudes i subvencions per a l’esport, per garantir que cap família 
quedi fora de l’activitat esportiva per motius econòmics. Cobreix les beques 
per a activitats esportives extraescolars, amb 3,6 M€, i la convocatòria 
general de subvencions, de 2,4 M€, per a les entitats de l’àmbit esportiu. Per 
a l’esport extraescolar es van atorgar 13.936 beques (un 50% més que a la 
convocatòria anterior). La mitjana d’ajut va ser de 256,47 €/infant. 

PAM 
4.4.4. 

 

Incubadora sportech de l’Anella Olímpica 
Una antiga àrea d’oficines de l’Estadi Olímpic Lluís Companys albergarà el 
2023 les 14 primeres 'start-ups' del sector 'sportech' , primer pas per a la 
configuració del Barcelona Sports Hub. Aquest promourà la creació 
d’empreses innovadores en el sector de l’esport, afavorint-ne el creixement i 
posicionament en el teixit empresarial, dins del context tecnològic 
internacional. Disposarà d’una gran àrea de coworking, 14 mòduls de treball 
interconnectats, 2 sales de reunions i altres espais d’ús comú. 

PAM 
4.4.6. 

 

“Copa Amèrica de Vela” a Barcelona 
La 37a America’s Cup, la competició internacional més important en l’àmbit 
de la vela, es farà a Barcelona i s’inaugurarà el 22 d’agost de 2024. Per 
primera vegada en la seva història, de 171 anys, es disputarà una America’s 
Cup de dones.  A l’estiu del 2023 tots els equips participants tindran la base 
instal·lada, per a aclimatació i entrenament. 

PAM 
4.4. 

 

Esport, lliure de violències sexuals 
En marxa el protocol que estableix pautes per a la prevenció, la detecció i 
l’acció davant de possibles situacions de violència sexual que puguin donar-
se, facilitant que els i les professionals que treballen en el sector esportiu 
prenguin les mesures necessàries per garantir activitats esportives lliures de 
violències, i contribuir a aconseguir que les entitats esportives siguin espais 
segurs per a tothom. 

PAM 
4.4.2. 

 

Inversió per millorar instal.lacions esportives de barri 
5,1 M€ per a la renovació de la gespa artificial, i altres millores, com la 
remodelació dels vestidors o les graderies, en 17 camps de futbol municipals. 
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PAM 
5.3.7. 

 

Barcelona, declarada àrea de mercat d’habitatge tens 
El Plenari del Consell Municipal va aprovar el 2021 la declaració de la ciutat 
com a àrea de mercat d’habitatge tens. La declaració serà per un període de 
5 anys, el màxim que marca la llei, i estaran inclosos els habitatges de 
superfície útil superior als 150 m2. 

PAM 
5.3.1. 

 

Programa de captació de HUT amb destí a lloguer social 
L’any 2020, i en el context de crisi deguda a la pandèmia de la covid-19 i de 
necessitat de nou habitatge assequible, es va aprofitar la davallada de 
l’activitat turística per captar habitatges amb llicència turística (HUT) i 
destinar-los al lloguer social. A finals del 2021 s’havien adjudicat 130 HUTs.  

PAM 
5.3.1. 

 

Creixement del parc públic municipal 
L’any 2015 l’Ajuntament gestionava un parc d’uns 7.500 habitatges. A 
principis del 2023 aquest s’ha incrementat en 4.068 habitatges, cosa que fa 
que avui el parc municipal sigui d’11.600 habitatges.  Al llarg del 2023 estan 
previstos 2.492 habitatges en obres, que garanteixen el 2025 un parc d’uns 
14.100 habitatges. 

PAM 
5.3.1. 

 

APROP les Glòries, la segona promoció 
Construït l’edifici situat a les Glòries, de 7 plantes, 42 habitatges i capacitat 
per a 100 persones. Construït en 26 setmanes, amb un pressupost de 5,77 
M€. El model APROP és la solució habitacional temporal ràpida per garantir 
una llar a totes les persones que es troben en una situació d’emergència, 
amb una estada màxima de 2 anys. Les persones que accedeixen als APROP 
hi contribueixen econòmicament amb un 20 -  30% dels seus ingressos. 

PAM 
5.3.2. 

 

Habitatge amb serveis per a persones grans 
2 noves promocions acabades amb 97 habitatges dotacionals amb serveis de 
40 m2 (entre maig de 2019 i tancament de 2022) per a persones de més de 
65 anys, amb diferents espais compartits com sales polivalents i solàriums, a 
més de serveis de consergeria i neteja dels espais comunitaris i dels 
habitatges. Hi ha 4 promocions més en obres (de 380 habitatges). Les noves 
promocions se sumen als 1.433 habitatges de lloguer per a gent gran ja 
existents, distribuïts en 24 promocions. 
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PAM 
5.3.2. 

 

Habitatge cooperatiu 
Al tancament de 2022 hi ha 113 pisos en comunitats d’habitatge cooperatiu 
en situació de convivència, en projectes autogestionats i basats en un 
funcionament assembleari, que fomenta la cooperació i l’ajuda mútua de les 
persones que integren les cooperatives. Hi ha 14 promocions previstes més, 
en diferents fases, que significaran 392 habitatges cooperatius més. Les 5 
promocions d’habitatge cooperatiu en funcionament són: pla dels Cirerers a 
les Roquetes, Princesa a Ciutat Vella, La Borda a Can Batlló, La Balma al 
Poblenou, i La Chalmeta a la Marina. 

PAM 
5.3.2. 

 

Impuls al tercer sector, el cooperativisme i l’habitatge públic 
L’Institut de Crèdit Oficial (ICO) i l’Institut Català de Finances (ICF) van obrir 
una línia de crèdit de 140 M€ a fundacions i cooperatives per construir i 
rehabilitar 1.000 pisos de lloguer social (el 60%) i cohabitatge (el 40%) en sòl 
municipal, en un període màxim de 10 anys, tornant el préstec en un termini 
de fins a 30. Ja s’han adjudicat a cooperatives i fundacions els sòls per a 14 
promocions ( 555 habitatges). 

PAM 
5.3.6. 

 

Control de la legalitat urbanística 
Arran de la modificació de l’Ordenança Reguladora dels Procediments 
d’intervenció Municipal en Obres (ORPIMO), s’han emès 908 informes, dels 
quals 689 han estat favorables i 158 desfavorables i la propietat haurà de 
presentar una proposta que garanteix el dret de reallotjament de les 
persones residents.  Des de l’any 2015 fins al 2022 s’han obert 48 expedients 
a 60 habitatges per situacions d’assetjament immobiliari i discriminació, i ja 
s’han pogut cobrar 4 sancions per un import de 263.702 €. 

PAM 
5.3.1. 

 

Compra dels primers habitatges procedents del 30% 
L’Ajuntament ha adquirit 8 pisos a Sant Andreu per 2,1 M€, procedents de la 
normativa de destinar el 30% de les noves construccions i grans 
rehabilitacions a habitatge assequible, que passaran a formar part del parc 
de lloguer públic de la ciutat. La mesura està suposant la construcció de 120 
habitatges protegits. 

PAM 
5.3.6. 

 

Unitat Antidesnonaments, amb més recursos 
Creada el 2015, ha atès 13.438 famílies entre el 2015 i el 2021, unes 33.600 
persones. Està previst que el 2023 el servei passi de 16 a 43 treballadors i 
treballadores, amb un nou equip jurídic de 5 persones. 
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PAM 
2.1. 

 

Punts d’assessorament energètic 
Els punts d’assessorament energètic de Barcelona (PAE) ja han evitat, des 
que es van crear, l’any 2017 fins a tancament de 2021, 108.590 talls de 
subministrament de llum, d’aigua i de gas en domicilis de la ciutat. S’ha atès  
unes 155.500 persones (60.300 llars). L’increment del preu de la llum a finals 
de l’any 2021 i principis del 2022 va tenir un impacte fort sobre les famílies 
usuàries dels PAE. 

PAM 
5.3.5. 

 

Nous ajuts a la rehabilitació energètica 
Subvencions pel parc d’habitatge envellit i vulnerable energèticament. La 
inversió pública per a aquests ajuts és de 73,27M€ (41,5 dels ajuts europeus 
Next Generation) per reformar 15.000 habitatges als propers 3 anys. 
Rehabilitar un habitatge energèticament permet un estalvi de 620 €/any de 
mitjana en la factura de la llum. 

PAM 
5.3.5. 

 

Nova Oficina de Rehabilitació i Regeneració 
Creada el 2022, permet reunir i coordinar els agents públics i privats 
involucrats en els processos de rehabilitació i gestionar i tramitar de manera 
adequada i àgil les diferents convocatòries.  A l’àmbit concret de la 
rehabilitació per a millores d’accessibilitat, s’han gestionat 3,5 M€ en ajuts 
per a la instal.lació d’ascensors i la supressió de barreres arquitectòniques i 
millores d’accessibilitat en edificis plurifamiliars o unifamiliars. 

PAM 
5.1.1. 

 

Pla de Barris, rehabilitació per a un habitatge digne 
El pla preveu destinar al voltant de 20M€ a projectes de rehabilitació 
d’habitatges des de la creació del Programa de Finques d’Alta Complexitat i 
els fons Next Generation. El programa de rehabilitació disposa d’equips 
multidisciplinaris d’arquitectes i treballadors socials, tècnics, administratius i 
jurídics per facilitar els processos de rehabilitació a les comunitats. Aquests 
equips assessoren i acompanyen 116 comunitats de veïns, 90 de les quals 
han iniciat les obres. 

PAM 
5.3.4. 

 

Programa de regeneració urbana 
El programa “Regeneració Urbana” per millorar els habitatges en entorns 
vulnerables, a partir de la intervenció en conjunts residencials a l’espai públic 
i no només en els edificis, ha intervingut en 10 finques (amb 282 habitatges) i 
l’espai físic urbà de l’entorn, amb una subvenció pública de 5,49 M€ entre el 
2019 i el 2021. 
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PAM 
5.4.1. 

 

Superilla Barcelona 
Un nou model de ciutat que fomenta la creació d’espais de trobada, reactiva 
l’economia de proximitat, impulsa la vida de barri i omple la ciutat de verd i 
mobilitat activa i sostenible. En aquest mandat, Barcelona recuperarà 1 milió 
de m2 (l’equivalent a 100 illes de l’Eixample) per a la ciutadania i la mobilitat 
sostenible. 

PAM 
5.4.1. 

 

Eixos verds de Consell de Cent, Girona, Rocafort i Comte Borrell 
En marxa les obres del eixos verds de l’Eixample, seguint el nou model de 
carrer en què els vianants són els protagonistes: carrers de plataforma única, 
amb una gran presència del verd i nous espais d'estada, plens de mobiliari 
urbà nou, per afavorir l'ús social del carrer i el comerç de proximitat. 
També es creen 4 places (d'uns 2.000 m2 cadascuna) a les confluències de 
Consell de Cent amb Rocafort, Comte Borrell, Enric Granados i Girona. 

PAM 
5.4.1. 

 

Ronda de Sant Antoni, avantprojecte en estudi 
Convertir la ronda en un espai pacificat, sense cotxes, amb més verd i ple de 
vida, que recusi els barris de Sant Antoni i el Raval, seguint el model Superilla 
Barcelona: paviment continu de pedra (sense asfalt ni cotxes); zones 
d’estada i de joc infantil; carril bici; espais de càrrega-descàrrega comercial; 
transport públic (1 carril bus). El primer pas és retirar la llosa de la ronda (la 
plataforma de formigó que es va col·locar per situar el mercat municipal 
provisional).  

PAM 
5.4.5. 

 

“Protegim les escoles”, pacificació saludable 
El programa, posat en marxa el 2020 i amb una inversió de 16,8M€, fa del 
seu voltant de les escoles un lloc ple de vida i pacificació del trànsit que 
convida a l’estada: elimina 16 carrils de circulació, pacifica 32 carrers, amplia 
68 voreres, guanya 30 xamfrans i col·loca 1.500 jardineres. El total d’escoles 
amb entorn pacificat arribarà al 2023 a les 216, demanera que es guanyaran 
35.000 m2 a l’asfalt i se’n beneficiaran més de 86.000 alumnes. 

PAM 
5.4.4. 

 

“Obrim carrers”, lliures de fums, motos, cotxes i soroll 
Els cap de setmana, de 9.00 a 20.00 hores, Gran de Gràcia i l’eix Creu Coberta 
- carrer de Sants tanquen el trànsit rodat (50.000 vehicles menys) i s’obren a 
les persones per convertir-se en espais de passeig i lleure (58.600 m2 d’ús 
veïnal), que fomenta el comerç de proximitat. És permès el pas de vehicles 
de serveis municipals, d’emergències i de persones amb mobilitat reduïda, i 
l’accés als aparcaments. 
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PAM 
5.1.1. 

 

Pla de Barris, urbanisme social en marxa 
Preveu unes 40 obres d’accessibilitat i espai públic (al marge d’unes 30 
millores d’equipaments)  en que destaquen obres ja en marxa com: 
rehabilitació de Can Seixanta, al Raval, l’accessibilitat dels carrers de Llopis i 
dels Cirerers a les Roquetes, la pacificació del carrer Piquer a Poble sec, 
l’accessibilitat al Balcó d’equipaments a Can Peguera, nous vestuaris al camp 
de futbol del Carmel, les escales mecàniques a Ciutat Meridiana projectes 
educatius com IE Rec Comtal i IE el Molí, o millora d’espais comunitaris a l’IE 
Antaviana. 

PAM 
5.4.6. 

 

Via Laietana, en transformació 
La reforma en marxa (1 fase) prioritza els vianants i la mobilitat sostenible. 
Te un pressupost total de 32,9 M€, i destaca per: l’amplada de les voreres es 
doblarà (de 2,5 a 4,15 m); tindrà 2 carrils bus i taxi (un en cada sentit) i els 
vehicles dels veïns i dels comerciants o de les persones que vagin als barris 
dels voltants també hi podran circular en sentit muntanya; a la part interior 
hi haurà un carril bici (sentit muntanya). Els treballs de renovació i millora de 
les xarxes de serveis del subsol estan acabats. La Via Laietana és una de les 
11 Portes del Mar identificades al Pla estratègic litoral de la ciutat. 

PAM 
5.4.7. 

 

Avinguda Meridiana, nou eix ciutadà 
Iniciades les obres del tram Navas-Felip II (7,8M€). Amb el nou tram en 
marxa (de Glòries a Felip II) ja s’haurà transformat una àrea d’1,7 km, reduït 
el trànsit en 17.000 vehicles/dia,  renovat 94.000 m2 de superfície i es 
guanyen 560 arbres i 10.000 m2 de parterres, verd i arbrat, amb una inversió 
total de 28,4 M€. La última fase, entre Felip II i Fabra i Puig, està previst 
aprovar-se el 2023. 

PAM 
5.4.2. 

 

Pi i Margall, un nou eix verd 
Iniciades les obres (de 13,6M€ de pressupost) per ampliar l’espai de les 
voreres (d’un mínim de 5 m d’amplada fins a un màxim de 12 en punts 
determinats), crear 4 places noves (de 2.800 m2) i multiplicar per 10  la 
superfície de parterres i zones arbustives, prioritzant el veïnat, els vianants i 
el comerç de proximitat, tot creant un gran corredor que vagi des del parc de 
la Ciutadella fins a Collserola. La velocitat estarà limitada a 30 km/h. 

PAM 
5.5.4. 

 

Polígons industrials Besòs, transformació 
L’àrea industrial del marge dret del Besòs (els polígons del Bon Pastor, 
Torrent de l’Estadella i Montsolís, i el de la Verneda Industrial) esdevé un 
territori de 143 ha. El repte en marxa persegueix la seva integració en la 
trama urbana i la seva conversió en un eix productiu estratègic de la ciutat. 
La Modificació de Pla General Metropolità (MPGM) de l’antiga fàbrica 
Mercedes-Benz ha estat el primer pas per convertir-la en un nou teixit urbà 
amb usos veïnals i productius, noves places, zones verdes i equipaments. 
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Escenari 7:        Urbanisme transformador 
Actuacions clau 

 

PAM 
5.5.1. 

 

Port Olímpic, nou model en marxa 
L’acabament de la concessió el 2020 i la delegació de competències de la 
Generalitat a l’Ajuntament va fer possible repensar el model de 
desenvolupament i de gestió del port: millora de la infraestructura portuària; 
millora de la connectivitat ciutat-port;  ordenació d’usos; remodelació 
d’espai públic i edificacions, i model de gestió.  

PAM 
5.4.14. 

 

Pla 22@, inclusiu i sostenible 
Acord per tal que el planejament urbanístic dels solars del 22@ sense cap 
planificació urbana ni llicència tramitada s’adapti a les necessitats del 
territori. El procés participatiu “Repensem el 22@” va concretar apostar per 
l’habitatge protegit i els equipaments, i per un model econòmic d’innovació 
tecnològica, les indústries creatives, la indústria 4.0 i l’economia verda. 
En marxa l’Oficina Tècnica del 22@, a l’edifici MediaTIC, que atendrà les 
demandes. 

PAM 
5.4.8. 

 

Les Glòries, en marxa 
Obres de transformació lligades a les obres del tramvia, a l’obertura dels 
túnels viaris, i a la urbanització tàctica de la Gran Via de les Corts Catalanes. 
A finals del 2022 va començar l’última fase de les obres que defineixen la 
part central del parc (4,3 hectàrees), amb un pressupost de 26,4M€, des de 
la gran clariana de gespa fins a les vies del tramvia davant del Museu del 
Disseny.  

PAD 
5.4.3. 

 

La Rambla, transformació en marxa 
Iniciades les obres al 1r tram (dels 5 previstos), entre el monument a Colom i 
Santa Madrona. Amb un pressupost de 10M€, l’obra inclou renovar el 
paviment (sense asfalt), 21 nous arbres (fins a 100), instal.lar 100 bancs 
(espai d’estada), un nou enllumenat més funcional. S’hi aplicarà el mateix 
model de circulació previst per a tota la remodelació, d’un únic carril per 
sentit, per a busos, bicis, mercaderies, vehicles de serveis, així com accés 
exclusiu al trànsit veïnal per accedir als aparcaments. 

PAM 
5.5.1. 

 

Espai firal de Montjuïc, nous usos per al futur proper 
La proposta d’actualització del seu planejament urbanístic destina la meitat 
de l’espai a habitatge, equipaments públics i zones verdes i de passeig, 
reduint l’actual espai firal al 50%.  Un projecte a llarg termini (previsió de 
finalització el 2029) que proposa 500 habitatges públics i equipaments (un 
centre d’atenció primària, un equipament assistencial, una biblioteca, un 
espai veïnal, un pavelló esportiu) i l’ampliació del Museu Nacional d’Art de 
Catalunya. 
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Escenari 7:        Urbanisme transformador 
Actuacions clau 

 

PAM 
5.5.3. 

 

Estació Barcelona-Sants, acord per un projecte integrador 
Després d’un any de procés participatiu, s’ha presentat el projecte.  L’edifici 
passarà a tenir 4 façanes amb accés per totes elles, i s’ampliarà amb una 
planta superior que inclourà 2 rambles i diversos patis. A l’exterior estarà 
envoltada de verd que protegirà del trànsit, s’incrementaran d’un 85% les 
zones per a vianants i bicis, i disposarà d’una nova àrea per a esdeveniments 
culturals. La parada de taxis i un nou aparcament de bicicletes estaran 
soterrats parcialment. 

PAM 
5.4.10. 

 

La Model, serà un pol d’equipaments 
La proposta guanyadora “Model, batega!” ha iniciat la redacció dels 
projectes de la 1a fase: l’institut escola, el poliesportiu i l’espai Memorial. 
L’objectiu és que aquests projectes entrin en funcionament entre el 2026 i el 
2027. Està en marxa el procés d’aprovació de la modificació del Pla general 
metropolità (MPGM) per qualificar el recinte d’equipament i zona lliure. 

PAM 
5.4.8. 

 

Túnel de les Glòries, oberts els dos sentits 
L'acabament de les obres i l’obertura del túnel de Glòries, amb el 
soterrament del trànsit privat, ha permès reduir els nivells de contaminants 
atmosfèrics, en un 39% l’ NO2 i en un 7,6% el PM10 en aquesta zona, i s’ha 
reduït el soroll en 9 decibels (de 74 dB a 65 dB) en totes les franges horàries. 

PAM 
5.5.2. 

 

Port de Barcelona, millora de la connexió ferroviària 
El Port de Barcelona i els ajuntaments de Barcelona i del Prat han vist 
aprovat el Pla director urbanístic (PDU) de la terminal logística intermodal 
per a l’àrea sud del port. Un nou nus ferroviari, amb 6 terminals, donarà 
servei al recinte portuari, la Zona Franca i al Baix Llobregat. Només l’any 2020 
el trànsit ferroviari va treure de la carretera 175.000 camions (700 al dia) 
amb un estalvi d’emissió de 42.700 tones de CO2. 
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Escenari 8:       Convivència i seguretat 
Els reptes 
 
• Objectius de 

Desenvolupament 
Sostenible  

 Convivència, civisme, 
prevenció i seguretat 

 
• Grau          

d’execució 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Una Guàrdia Urbana i uns 
Bombers propers a la 
ciutadania, avançats als reptes 
de l’entorn urbà complex 

 
Els REPTES han estat: 
 

Potenciar els usos convivencials de l’espai públic, 
tot implicant-hi la ciutadania  
 
Incrementar la detecció precoç de les violències 
masclistes 
 
Prevenir i reduir de l’accidentalitat viària 
 
Reforçar el patrullatge planificat i preventiu, que 
s’anticipa a les problemàtiques  
 
Consolidar la gestió integral d’emergències 

 

92% 

16 
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Escenari 8:        Convivència i seguretat 
Actuacions clau 

 

PAM 
5.2.2. 

 

Compromís de la GUB per combatre les violències masclistes 
Nou protocol de col.laboració entre la GUB i els Mossos per donar una 
resposta més ràpida, eficaç i unificada als casos de violència masclista en 
l’àmbit de la parella amb la creació a la Guàrdia Urbana del Servei d’Atenció 
a la Víctima i la figura de l’agent referent de violències masclistes a cada 
districte que es coordina amb altres serveis especialitzats de la ciutat. 

PAM 
5.2.2. 

 

Nou Servei d’Atenció a la Víctima (SAV) de la GUB  
El SAV és un grup especialitzat per recollir les denúncies i fer una atenció 
integral a les dones víctimes de violències masclistes i als seus fills i filles. Els 
SAV s’ubicaran en espais especialment habilitats per a l’atenció més 
adequada per a les victimes, als districtes de Nou Barris (carrer de Marie 
Curie, 20) a partir del mes de març del 2023 i a Ciutat Vella (la Rambla, 43), a 
mitjans de 2023. 

PAM 
5.2.2. 

 

“T’acompanyem”, el pla contra les violències masclistes  
Activació a la GUB d’un nou procediment operatiu específic per prevenir i 
detectar situacions de risc, millorar l’atenció policials a les dones i els infants 
víctimes de violència masclista, i reforçar la coordinació amb la resta de 
serveis intervinents. 

PAM 
5.2.2. 

 

Contra la violència masclista, itineraris segurs 
Prevenció de les violències masclistes i LGTBI-fòbiques a l’espai públic durant 
les festes populars i de manera fixe tots els caps de setmana en 4 zones on hi 
ha un nombre més elevat de locals d’oci nocturn, amb el reforç dels espais 
“Barcelona Antimasclista”. És un patrullatge proactiu i dinàmic, en contacte 
amb els responsables de seguretat dels establiments d’oci nocturn i punts 
lila, amb revisió dels punts que poden generar més inseguretat o risc. 

PAM 
5.2.2. 

 

Reforç policial a Ciutat Vella 
Augment de la presència al carrer amb prop de 440 agents de la GUB per 
donar una millor resposta a la ciutadania, i en coordinació amb Mossos. 
L’increment d’efectius a Ciutat Vella es complementa amb una nova 
comissaria de Guàrdia Urbana (carrer de les Tàpies, 4), que respon al nou 
model d’equipament policial. 
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Escenari 8:        Convivència i seguretat 
Actuacions clau 

 

PAM 
5.2.3. 

 

Drons per a la prevenció d’incendis forestals 
Reforç de les tasques preventives a les zones de muntanya davant l’augment 
del risc d’incendi durant els mesos de calor del 2022. S’han utilitzat drons per 
obtenir imatges zenitals en vols programats, urgents i/o d’emergència 
immediata. 

PAM 
5.2.4. 

 

Pla de Seguretat Viària 2019-2022 
Aprovat el pla que recull un conjunt de mesures amb l’objectiu de reduir en 
un 20% el nombre de víctimes mortals i en un 16% el de persones ferides 
greus en accidents de trànsit a la ciutat. 

PAM 
5.2.4. 

 

Unitat d’Accidentalitat de la GUB amb reforç TIC 
Amb millores tecnològiques de primer nivell, com l’aparell CDR-EDR,  que 
permet la lectura de les dades de successos quan hi hagi víctimes mortals, 
ferits greus, o quan es pugui derivar un delicte contra la seguretat del trànsit. 
S’ha incorporat tecnologia per a la gestió de dades de sinistres de trànsit al 
nou Portal d’Accidents. Aquesta aplicació s’utilitza també territorialment per 
a l’elaboració dels plans de seguretat viària a cada districte. 

PAM 
5.2.1. 

 

Taula ciutadana per a una nit cívica i segura 
Posada en marxa amb l’objectiu de fer un abordatge integral del fenòmen de 
l’oci i les activitats nocturnes a Barcelona des dels diversos sectors que hi 
estan relacionat. La Taula, juntament amb un grup de treball intern, ha 
permès elaborar un Pla d’acció que recull en diferents àmbits propostes 
d’intervenció en matèria de prevenció i seguretat a curt, mitjà i llarg termini. 

PAM 
5.2.1. 

 

Reducció del soroll de l’oci nocturn per afavorir el descans veïnal 
Servei de Mediació Nocturna per prevenir i  gestionar els conflictes de baixa i 
mitjana intensitat, durant la nit i matinada, derivats de les zones i activitats 
de l’oci nocturn a l’espai públic. El servei actua amb tècnics mediadors 
experts en la gestió i resolució alternativa de conflictes, ajudant a trobar 
solucions i afavorint una millora en la convivència fent compatible l’activitat 
de l’oci nocturn amb el descans del veïnat. 

 



 

Informe PAM 
Final de mandat 2019-2023 
 

55 

Escenari 9:       Feminismes i transversalitat de gènere 
Els reptes 

 
• Objectius de 

Desenvolupament 
Sostenible  

 Feminismes i  
transversalitat de gènere 

 
• Grau          

d’execució 
 
 
 
 
 
 
 
• Grau          

d’execució de les 
línies d’actuació del 
PAM 

 
 

 

Contra les violències 
masclistes, la bretxa salarial i 
digital de gènere 

 
Els REPTES han estat: 
 

Combatre les violències masclistes 
 
Prevenir el sensellarismes femení 
 
Combatre la bretxa salarial 
 
Incorporar la transversalitat de gènere al conjunt 
de l’organització municipal 
 
Apostar per nous models organitzatius i d’usos del 
temps 

 

90% 

100% 

84% 

50% 100%

Transversalitat
de gènere i

polítiques del
temps

Feminismes

5 
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Escenari 9:        Feminismes i transversalitat de gènere 
Actuacions clau 

 

PAM 
2.5.1. 

 

Estratègia contra la feminització de la pobresa  
És el seu 6è any de desplegament, amb 3 eixos d’intervenció, 325 programes 
i unes 100 campanyes,  on han participat més de 138.600 persones i 455 
empreses. El 2021 es va aprovar un nou paquet d’accions  d’economia 
feminista per millorar les condicions econòmiques, socials i laborals de les 
ocupacions més feminitzades. 

PAM 
2.5.4. 

 

Oci nocturn lliure de violències masclistes 
Consolidats els “Punts liles” a les festes majors i grans esdeveniments, amb 
un total de 9.534 accions informatives. La Guardia Urbana ha desplegat 4 
itineraris segurs permanents en zones d’oci nocturn, incloses les parades de 
transport públic,  i s’han habilitat 2 comissaries per gestionar denúncies 
relacionades amb la violència masclista (fins ara competència exclusiva dels 
Mossos d’Esquadra). 

PAM 
1.1.10. 

 

Programa LIDERA, per a dones emprenedores 
L’entorn de suport i networking per a dones professionals, directives i 
emprenedores que té com a objectiu donar suport a la creació i el 
creixement d’empreses promogudes per dones, millorar la promoció 
professional i trencar el sostre de vidre.  És l’evolució de l’antiga Escola de 
Dones Emprenedores (amb 30 anys d’història) i que es va crear el 2018.  Hi 
han participat 4.714 dones en el període 2019-2022. 

PAM 
2.5.3. 

 

“Dones Amunt”, empoderament 
En la primera edició, del total de 75 dones participants dels barris del Poble-
sec, la Trinitat Vella, Zona Nord, el Besòs i les Roquetes, el 66% de les dones 
han passat a tenir ingressos propis. Actualment es desenvolupa als barris de 
la Trinitat Nova, Canyelles, el Verdun, la Pau i el Raval. 

PAM 
2.5.3. 

 

“BCN Fem Tech”, contra la bretxa digital de gènere 
El premi i el programa (amb un pressupost de 2,25M€ durant 3 anys) 
s’emmarquen en la mesura per a l’equitat de gènere als entorns tecnològics, 
que es va posar en marxa el 2021. S’ha traduït en unes 50 actuacions per 
promoure l’equitat de gènere a les indústries del sector TIC i potenciar el 
feminisme com a eix central en la construcció de la societat digital. Entre el 
2021 i el 2022 hi van participar 3.406 dones, i el 75% de les actuacions 
previstes estan iniciades. 
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Escenari 9:        Feminismes i transversalitat de gènere 
Actuacions clau 

 

PAM 
2.5.3. 

 

La Llavor i La Violeta, nous centres per a dones sense llar 
El Centre Residencial d’Inclusió (CRI) té 40 habitacions i està gestionat per 
Sant Joan de Déu Serveis Socials amb la col·laboració de la Fundació Ared, i 
va donar continuïtat a un dels allotjaments extraordinaris que es van posar 
en marxa arran de la crisi sanitària generada per la covid-19. El Centre La 
Violeta, obert al 2021 a Sarrià-Sant Gervasi i amb 26 places, va sers el segon 
centre d’inclusió que es va posar en  marxa. En construcció la futura Llar 
Rosario Endrinal, amb 10 noves places d’acollida. 

PAM 
5.2.2. 

 

Prevenir i detectar situacions de risc 
Nou servei de la GUB: “T’acompanyem”. I creada la figura de l’agent de la 
Guàrdia Urbana (coordinades amb la resta de serveis especialitzats, com 
SARA, Mossos, PIAD, etc)  referent de violències masclistes a cada un dels 
districtes, per analitza els incidents que han gestionat i fer un seguiment dels 
possibles casos no penals. (Vegeu l’Escenari 8: Convivència i seguretat) 

PAM 
2.5.4. 

 

Reforç dels serveis contra les violències masclistes 
El 2019 es va posar en marxa el reforç i l’ampliació dels serveis i recursos per 
combatre les violències vers les dones, sota el lema: “Sumant aliances: 
Barcelona lliure de violències masclistes”. El Servei d’Atenció, Recuperació i 
Acollida (SARA) es desdoblarà amb un segon equipament al 2024, amb una 
unitat específica d’atenció a les violències sexuals. Fins a desembre de 2022 
ha atès a 1.095 dones i un total de 1.560 persones inclosos menors i 
familiars. 

PAM 
2.5.4. 

 

“Plural”, centre de masculinitats 
Posat en marxa el 2021 per fomentar una perspectiva plural, positiva i 
diversa de les masculinitats, alhora que promou la transformació social cap a 
relacions més sanes i igualitàries. És la nova seu del Servei d’Atenció a Homes 
(SAH) per a la promoció de relacions no violentes. Ha organitzat més de 280 
sessions d’activitats on han participat 2.861 usuaris. El programa d’atenció a 
les violències ja ha atès 482 homes, i ha realitzat més de 1.600 atencions 
individuals i més de 100 de grupals. 

PAM 
2.9.1. 

 

Protocols contra l’LGTBI-fòbia 
Treball del Centre LGTBI,  l’Oficina per la No Discriminació i l’Observatori 
contra l’Homofòbia. Els protocols són: el del transport públic; la diversitat 
sexual i el gènere en l’esport. També s’ha ampliat a 37 escoles de la Xarxa 
d’escoles i instituts per la igualtat i la no-discriminació. Posat en marxa els 
estands informatius a les zones d’oci nocturn. I s’ha editat la Guia per 
garantir els drets LGBTI a les empreses. 
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Escenari 9:        Feminismes i transversalitat de gènere 
Actuacions clau 

 

PAM 
2.9.1. 

 

Centre LGTBI, més recursos i més hores d’atenció 
Equipament pioner a l’Estat en la defensa dels drets i les llibertats del 
col·lectiu de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, ha augmentat els 
recursos amb 150.000 €/any, per duplicar el nombre d’hores del servei amb  
un programa d’activitats als barris. Des de la creació el 2019 s’han dut a 
terme 606 assessoraments jurídics i el servei d’informació ha fet 10.032 
atencions, 446 han rebut atenció psicològica i s’han registrat 321 atencions a 
persones trans. 

PAM 
6.3.1. 

 

Clàusules d’igualtat de gènere als contractes públics municipals 
Les clàusules més habituals són les que fan referència a disposar de plans 
d’igualtat, la comunicació inclusiva i mesures contra l’assetjament sexual i 
per raó de sexe. S’ha passat d’incloure 44 clàusules d’igualtat en la 
contractació el 2017 a 658 el 2021.  

PAM 
6.3.1. 

 

Transversalitat de gènere, plenament desplegada 
Un mètode per reduir les desigualtats de gènere, per fer les ciutats més 
habitables, feministes i justes. La integració de la perspectiva de gènere, a 
tota l’organització del consistori i a totes les polítiques municipals, s’ha 
implantat amb les fites: el 2019 el Reglament per l’equitat de gènere a 
l’Ajuntament de Barcelona; el 2022 s’aprova el desplegament de les unitats 
de transversalitat de gènere (UTG). Destaquem les 1.517 clàusules de gènere 
incorporades a la contractació municipal entre el 2017 i el 2021. 

PAM 
6.3.2. 

 

Barcelona, Capital Mundial de les Polítiques de Temps 
Nomenada, al 2022, per la Xarxa de Governs i Regionals de les Polítiques del 
Temps. Durant el període de capitalitat (2022-2023) es treballa per 
conscienciar la ciutadania, empreses i institucions sobre el dret al temps com 
a aspecte clau per a la millora de la vida quotidiana. 

PAM 
6.1.6. 

 

Incorporació de dones al cos de Bombers, com mai abans 
El 15% de les noves incorporacions al cos de Bombers són dones, el 
percentatge més alt de la història del cos. A la convocatòria del 2021 es van 
incorporar al cos 79 professionals, 12 dels quals van ser dones. 
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Escenari 10:       Lideratge municipal, proper i solvent 
Els reptes 

 
• Objectius de 

Desenvolupament 
Sostenible  

 Bon govern 

 
• Grau          

d’execució 
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Escenari 10:        Lideratge municipal, proper i solvent 
Actuacions clau 

 

PAM 
6.1.3. 

 

Pressupostos municipals a l’altura dels reptes de la ciutat 
El pressupost municipal per al 2023 creix un 5,6% respecte a l’exercici 
anterior i arriba als 3.595,9M€.  El del 2022, amb 3.406 M€, va significar un 
4,7% d’increment respecte a l’anterior del 2021. 

PAM 
6.1.3. 

 

Gestió econòmica solvent 
Les agències Standard & Poor’s i Fitch mantenen la màxima qualificació a 
l’Ajuntament. Assolit el 95,63% d’execució de la despesa corrent i les 
inversions del 2022, amb 2.602 M€. Es manté estable l’estalvi brut 
pressupostari (la diferència entre ingressos i despesa corrent) en el 16,1%, 
amb 493,4 M€. L’endeutament es manté en 847 M€, en una ràtio de 29,52% 
respecte als ingressos i molt per sota del límit del 75%. El pagament a 
proveïdors s’ha mantingut en 20,3 dies de mitjana. 

PAM 
6.1.3. 

 

Congelació d’impostos  
La recuperació econòmica i la bona situació financera de l’Ajuntament han 
fet possible la congelació d’impostos en les ordenances fiscals aprovades. 
Aquestes també incorporen la bonificació del 75% de la taxa de terrasses, 
fires i quioscos o d’un 36% de la taxa de recollida de residus. 

PAM 
6.1.3. 

 

Estabilitat i solvència financera 
Es preveu acabar el mandat amb un estalvi brut equivalent al 17% dels 
ingressos corrents, el nivell d’endeutament a l’entorn del 34% i el termini 
mitjà de pagament a proveïdors  situat en 20,3 dies, molt per sota dels límits 
fixats (30 dies). 

PAM 
1.3.6. 

 

Més oferta pública 
Amb l’objectiu d’estabilitzar la plantilla municipal, en 55 categories diferents, 
s’han convocat 6.968 places des del 2019, on s’han presentat 69.403 
persones. 
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Escenari 10:        Lideratge municipal, proper i solvent 
Actuacions clau 

 

PAM 
6.5.2. 

 

Pressupostos participatius 
Amb un pressupost de 30 M€, van ser els primers realitzats mai a la ciutat. Hi 
van participar 64.571 veïns i veïnes, per proposar, debatre i, finalment, 
decidir els 76 projectes (entre les 184 propostes ciutadanes que van arribar a 
la fase final) per realitzar als barris de tots els districtes. 

PAM 
6.1. 

 

Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023 
288 M€ totals, destinant 96 M€/any, fins el 2023, per a cofinançar iniciatives 
d’interès públic o social que responguin als 7 objectius estratègics recollits al 
pla aprovat. El pla inclourà una comissió de seguiment per tal d’avaluar-ne el 
grau de compliment. 

PAM 
6.1.1. 

 

“Barcelona a la butxaca” 
En funcionament l’aplicació mòbil de l’Ajuntament de Barcelona que ofereix 
els principals serveis municipals per a la ciutadania en un sol punt d’accés, i 
permet gestionar els tràmits, notificar incidències a la via pública, estar al dia 
de l’agenda d’actes, consultar la informació d’actualitat, revisar el calendari 
fiscal o geolocalitzar els espais i serveis principals de la ciutat. 

PAM 
6.1. 

 

Adquisició de patrimoni, xifres rècord 
Durant el 2021, i per un valor de més de 108M€, es van efectuar 78 
operacions de compravenda: 55 locals comercials, 13 finques (El Molino, la 
seu de l’Editorial Gustavo Gili, per destacar-ne de singulars), i 10 operacions 
d’habitatge, on s’han pogut adquirir 13 edificis sencers  (358 habitatges) i 17 
habitatges de forma individual. S’ha incrementat el parc públic d’habitatge, 
s’han adquirit locals en planta baixa per reactivar el comerç de proximitat, i 
s’han recuperat actius immobiliaris d’especial interès i rellevància cultural, 
històrica o social. 

PAM 
6.1.2. 

 

Oficina Virtual de Tràmits-OVT, tramitació en línia 
En marxa un total de 35 nous tràmits exclusivament en línia (com el servei de 
teleassistència o els ajuts econòmics), i se n’han adaptat i simplificat 126 més 
(com els volants i certificats d’empadronament, les targetes d’aparcament 
per a persones amb discapacitat o les bonificacions IVTM), i un total de 292 
tràmits municipals, gairebé el 50% del total, ja estan habilitats digitalment. A 
més, s’han simplificat els mecanismes d’identificació i les signatures com 
l’idCat Mòbil o el Cl@ve PIN. 
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Escenari 10:        Lideratge municipal, proper i solvent 
Actuacions clau 

 

PAM 
6.4.1. 

 

“Connectem Barcelona”, per reduir la bretxa digital als barris 
La primera mesura va ser facilitar dispositius electrònics, accés a internet i 
capacitació digital a 400 llars vulnerables de la Trinitat Nova, i forma part del 
pla per una transició digital justa, per assolir la bretxa digital zero, i que té el 
suport actiu de 30 entitats i empreses, lluita contra la nova font de 
desigualtat social que suposa la digitalització i que la pandèmia de la covid-
19 ha fet més evident. 

PAM 
6.5.3. 

 

Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica, en marxa 
Ubicat al “Canòdrom”, a Sant Andreu, s’ha marcat com objectius: impulsar 
programes de formació i capacitació digital; investigar qüestions com la 
intel.ligència artificial crítica o les dades aplicades a la participació; donar 
suport a projectes com la tecnologia i el gènere, el programari lliure o la 
plataforma Decidim; o fomentar la participació i la innovació democràtica. 

PAM 
6.7.3. 

 

“La ciutat proactiva”, nous reptes d’innovació urbana 
Programa que estimula la innovació urbana en àmbits clau de l’Agenda 2030 
(l’energia, l’electromobilitat i la inclusió social). En col.laboració amb la 
Fundació Mobile World Capital Barcelona (programa Digital Future Society), 
la Fundació BIT Habitat i Fira de Barcelona, entre altres actors, consisteix a 
identificar un repte i llançar una convocatòria oberta per trobar empreses o 
entitats que hi proposin una possible solució. Se n’han realitzat 3 edicions 
amb 22 projectes impulsats des del 2020. 

PAM 
6.5. 

 

64 processos participatius impulsats entre el 2019 i el 2022 
L’informe ‘La participació ciutadana a Barcelona 2019-2022’ detalla un total 
de 106.111 persones participants en els processos participatius oberts 
durant els darrers 4 anys. Un 49% relacionats amb la incorporació de les 
demandes ciutadanes en transformacions urbanístiques, i un 17,9% per 
definir nous plans o noves estratègies municipals. Els 2 processos que han 
concentrat més participació han estat els Pressupostos participatius i el 
Programa d’actuació municipal (PAM). 

PAM 
6.5.2. 

 

Nou Reglament de participació ciutadana, aprovat i en vigor 
Al maig de 2022 el Plenari del Consell Municipal va aprovar el nou Reglament 
que insta a l'Ajuntament a promoure els canals i instruments per què la 
ciutadania, de manera individual o organitzada a través d'associacions, 
incideixi en les polítiques públiques de manera directa i sigui impulsora 
d’actuacions d’interès comú. 
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Escenari 10:        Lideratge municipal, proper i solvent 
Actuacions clau 

 

PAM 
4.6.2. 

 

Interculturalitat a la plantilla municipal 
En marxa un programa per aconseguir que el consistori sigui un reflex de la 
realitat de la ciutat, en la qual la diversitat d’origen i de contextos culturals és 
cada dia més elevada, establint indicadors de la bretxa d’interculturalitat i 
fer-ne seguiment, determinar interlocucions tècniques, elaborar plans 
d’acció interns, definir projectes comuns de col·laboració entre diferents 
àrees, valorar informes de seguiment anual. 

PAM 
6.5.4. 

 

Centre tecnològic de “Giga” a Barcelona 
Acord institucional per establir a Ca l’Alier el programa de l’ONU per impulsar 
la millora de l’educació global, reduir l’exclusió i la bretxa digital. Va ser 
fundada per Unicef i la UIT, organisme especialitzat de les Nacions Unides 
per a les tecnologies de la informació i la comunicació, per connectar totes 
les escoles del món a internet el 2030. Des del 2019 més d’un milió 
d’estudiants i de professors han tingut accés per primera vegada a internet 
gràcies a Giga. 

PAM 
6.1.7. 

 

Barcelona, “Capital Europea de la Democràcia 2023-24” 
The Innovation in Politics Institut, amb el suport del Consell d’Europa i de la 
Comissió Europea, han designat la ciutat de Barcelona la 1a Capital Europea 
de la Democràcia entre 13 ciutats candidates un cop valorats diferents 
projectes que han fet de la ciutat un referent en participació i innovació 
democràtica. 

PAM 
6. 
 

Administració propera, comunicació clara 
En marxa el programa transversal de “Comunicació clara”,dins del conjunt 
dels serveis municipals, per facilitar a la ciutadania la tramitació de serveis i 
prestacions municipals, adeqüant els missatges i els canals de comunicació 
amb l’objectiu de simplificar, fer més intuitiu i amigable els procediments i 
processos diaris, i millorar la usabilitat i l’accessibilitat de les plataformes on-
line. 

PAM 
6. 
 

Servei públic garantit durant la covid-19 
Decret d’Alcaldia signat el 15 de març de 2020 arran de la declaració de 
l’estat d’alarma a tot l’Estat per la covid-19 que va garantir els serveis 
essencials a la ciutadania, com l’atenció sanitària, els serveis socials, la 
seguretat, el transport públic i la informació. Des del primer moment de la 
crisi va establir que un 44% de la plantilla municipal mantindria els serveis 
essencials necessaris per garantir el bon funcionament de la ciutat. 
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c. 
Escala 
de barri 

Els PAD (programes d’actuació dels districtes) són els documents que 
elaboren els deu districtes de la ciutat i que contenen els objectius i les 
polítiques que cal desenvolupar en cadascun dels districtes al llarg del 
mandat. Els projectes inclosos en els PAD estan alineats amb el PAM 
(ROM - article 122).. 

Districte a districte, presentem ara les 100 actuacions que en síntesi 
millor representen les clau en el desplegament dels 10 PAD. 

Finalment, presentem el grau d’execució dels primers Pressupostos 
participatius de l’Ajuntament de Barcelona. Una ràpida visió de l’estat 
dels 76 projectes, dotats amb un pressupost de 30M€, proposats i 
aprovats per la ciutadania. 
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A escala de barri:        Visió general del 10 PAD 
Dades clau dels programes territorials 
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93% 

Horta-Guinardó 
380 projectes  

90% Gràcia 
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96% 

Ciutat Vella 
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95% 
Eixample 
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93% 

Sant Martí 
256 projectes  

94% 

Sant Andreu 
250 projectes  

95% 

Nou Barris 
380 projectes  

97% 

Sants-Montjuïc 
175projectes  

94% 

Les Corts 
340 projectes  

98% 
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A escala de barri:       Districte de Ciutat Vella 
Les dades d’execució del PAD 
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A escala de barri:        Districte de Ciutat Vella 
Fets clau destacats 

 

PAD 
5.4.4. 

 

Via Laietana 
La remodelació converteix una barrera urbana (de 42.000 m2) en un eix amb 
prioritat per als vianants i el transport públic, amb zones d’estada i amb 
menys contaminació atmosfèrica i acústica. Les voreres s’ampliaran fins als 
4,05 m al llarg de tot el carrer. En sentit descendent hi haurà un carril 
compartit per a busos i bicicletes i un carril de circulació limitat a 30 km/h. El 
seu pressupost és de 33M€ 

PAD 
5.4.3. 

 

La Rambla – Comença la transformació 
El primer dels 5 trams previstos serà el de Colom – Santa Madrona, amb un 
pressupost de 10M€ (dels 55,56 totals). Els altres planificats són Santa 
Madrona – Arc del Teatre, Arc del Teatre – Liceu, Liceu-Portaferrissa i 
Portaferrissa-Canaletes. Els treballs modificaran el traçat de l’avinguda de les 
Drassanes per millorar-ne la connexió amb el litoral i allargar la Rambla amb 
una nova plaça davant el mar. 

PAD 
2.2.2. 

 

Nou equipament per a la gent gran i habitatges amb serveis  
El futur equipament del carrer dels Mestres Casals i Martorell serà la seu del 
nou Casal de Gent  Gran Casc Antic i 22 habitatges amb serveis per a 
persones en risc d’exclusió social. Les obres, amb una superfície total 
construïda de 1.774 m2, tenen un pressupost de 4,5M€. 

PAD 
3.2.6. 

 

Bus a demanda a Ciutat Vella 
Reconversió del bus de barri 120 al model de bus a demanda, que possibilita  
atendre les sol·licituds fetes amb antelació amb la màxima puntualitat. 
El nou model incorpora el barri de la Barceloneta i reordena les parades 
del Gòtic, el nucli antic i el Raval. 

PAD 
5.3.5. 

 

Increment de l’habitatge públic 
Ampliació de l’oferta d’habitatge públic a Ciutat Vella amb l’adquisició de les 
finques del carrer de n’Arai, 3 al barri Gòtic i del carrer de Jaume Giralt, 7 al 
Casc Antic, els acords amb les propietats de les finques del carrer Comte de 
Santa Clara, 80-82 a la Barceloneta, i d’en Santcliment 15 al Raval, així com la 
redacció dels projectes per a les properes promocions de les finques de Joan 
de Borbó Comte de Barcelona, 44 a la Barceloneta i Sant Martí, 12-16, al 
Raval. 
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A escala de barri:        Districte de Ciutat Vella 
Fets clau destacats 

 

PAD 
5.2.4. 

 

Pla de reducció de contaminació acústica 
Les terrasses d’una vintena de carrers i places de Ciutat Vella, zones que es 
consideren acústicament tensionades en horari nocturn, hauran de tancar 
una hora abans, i uns 60 bars i restaurants reduiran 1 hora l’horari de 
l’activitat, de les tres de la matinada a les dues. Els supermercats de 10 
carrers amb un excés de soroll no podran estar oberts a la nit (de 22.00 a 
7.00 hores). Tot per afavorir el descans del veïnat afectat per l’oci nocturn.  

PAD 
5.2.3. 

 

Nova comissaria al Raval amb més efectius de la GUB 
Les noves instal·lacions al número 4 del carrer de les Tàpies, de 2.300 m2 (5 
plantes), tenen capacitat per a uns 440 agents per reforçar la seguretat al 
barri. La comissaria de la Rambla integrarà altres unitats i serveis de 
seguretat:  un punt d’atenció a víctimes de violència masclista, la seu del 
Grup de Tràfic d’Éssers Humans de la Guàrdia Urbana, i el servei de 
denúncies. A més, des del 2021, s’han reforçat les Unitats Operatives 
Nocturnes (UNO) per millorar la resposta de servei a la ciutadania amb un 
torn de nit exclusiu de Ciutat Vella. 

PAD 
4.3.2. 

 

El Borsí – Aprovat el projecte d’inici de les obres  
En la primera fase, amb un pressupost de 4,3M€, es realitzaran els treballs 
previs necessaris per a la rehabilitació integral posterior de l’edifici 
patrimonial, que serà la seu de la Biblioteca Gòtic - Andreu Nin i d’un 
equipament per a les entitats del barri que n’han definit els usos. 

PAD 
1.2.10. 

 

Locals municipals per impulsar l’activitat econòmica  
Dinamització econòmica del territori incorporant 9 locals nous a la 3a 
convocatòria  del Programa de Baixos de Protecció Oficial (BPO) i la compra 
de 9 locals més a Ciutat Vella en el marc del projecte “Amunt persianes”, per 
implantar projectes econòmics de proximitat i de dinamització cultural i 
social. 

PAD 
2.4.3. 

 

CAP Raval Nord – Reubicació en marxa 
El nou CAP del Raval Nord s’ubicarà a la capella de la Casa de la Misericòrdia. 
El nou Centre d’Atenció Primària Doctor Lluís Sayé tindrà una superfície de 
2.500 m2 i ampliarà la capacitat assistencial mantenint la cartera de serveis: 
12 sales de consulta mèdica, 12 consultes d’infermeria, l’àrea d’urgències, 2 
aules d’educació sanitària, i una àrea polivalent. La renúncia del MACBA  a la 
capella de la Misericòrdia va ser el pas previ a l’inici de la requalificació. 
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A escala de barri:       Districte de l’Eixample 
Les dades d’execució del PAD 
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A escala de barri:        Districte de l’Eixample 
Fets clau destacats 

 

PAD 
3.3.2. 
5.4.7. 

5.4.14. 
 

Eixos verds de Consell de Cent, Girona, Comte Borrell i Rocafort 
Els 4 eixos verds del pla Superilla Barcelona, amb 4 places noves als 
encreuaments fomenten la vida al carrer, incorporen una nova 
infraestructura ambiental i estimulen el comerç de proximitat: desapareix 
l’asfalt, nous llocs d’estada i espais per al joc infantil, més verd, circulació de 
vehicles a baixa velocitat (10 km/h), fonamentalment els veïns, els serveis i 
les emergències. Es millora la infraestructura del transport públic i la 
bicicleta, es redueixen carrils de circulació, disminuint desplaçaments, la qual 
cosa repercuteix en una millor qualitat de l’aire. 

PAD 
4.1.2. 
4.1.4. 
4.1.5. 

 

Més places públiques a tots el nivells educatius 
Són 7 els centres educatius concertats a la ciutat que s’han incorporat a la 
xarxa pública des de l’entrada en vigor del Decret llei 10/2019, de 28 de 
maig. El curs 2020-2021 es va incorporar l’Institut Escola Eixample; el curs 
2021-2022, l’Institut Escola Sicília, l’Institut Escola Londres i l’Escola Aldana. 
També s’ha creat una nova escola bressol, Germanetes, i l’Institut Angeleta 
Ferrer. 

PAD 
5.3.2. 
5.3.3. 

 

Parc públic d’habitatge de lloguer - Increment  
S’han entregat les promocions d’habitatge públic d’Ali Bei (49 habitatges i 10 
allotjaments temporals) i Comte Borrell (35 habitatges), s’estan acabant les 
promocions de Viladomat (47 habitatges). S’ha iniciat la de Glòries Catalanes 
(238 habitatges), la més gran de tot l’Estat i s’està redactant el projecte de la 
promoció de Nàpols (80 habitatges). D’altra banda, s’han adquirit 5 finques 
(99 habitatges) a l’Eixample per ampliar el parc públic d’habitatge de lloguer 
assequible.  

PAD 
1.5.6. 
1.6.2. 
2.3.1. 
2.3.3. 

 

Estratègia d’inclusió de l’Eixample, un compromís 
“Un compromís de l’Eixample cap a la inclusió” és la mesura de govern per 
impulsar projectes i accions que incideixin en la millora de la qualitat de vida 
de les persones amb discapacitat a l’Eixample. Estructurat en 4 eixos: 
accessibilitat universal; promoure i acompanyar a les entitats; inserció 
laboral que afavoreixi la vida independent; implicació transversal dels 
serveis. 

PAD 
2.4.3. 

 

El nou CAP del Fort Pienc, en construcció 
Un cop enderrocada la nau on s’ubicarà el nou centre d’atenció primària, 
s’està en fase de redacció del projecte. L’equipament (de 2.600 m2) en planta 
baixa tindrà 80 habitatges públics de lloguer a les plantes superiors. 
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A escala de barri:        Districte de l’Eixample 
Fets clau destacats 

 

PAD 
4.1.3. 
4.1.6. 

 

Millores als centres educatius municipals 
“Cuidem les bressol” va actuar a 3 centres de l’Eixample: Casa dels Nens, 
Londres i Germanetes. Les actuacions se centren a fer els patis verds i oberts 
(naturalització), un pla de pintura integral, un pla de transició energètica i 
confort tèrmic, així com intervencions d’ampliació, reforma i millora. 
“Transformem patis” adapta els patis de les escoles: més i millor vegetació, 
diversitat del joc, perspectiva de gènere i ombra. 

PAD 
4.4.2. 
5.4.9. 

5.4.13. 
 

“Model, batega!”, el projecte d’equipaments aprovat  
7 equipaments públics i espais al barri: l’espai Memorial, un institut escola, 
una escola bressol, una residència assistida, un pavelló poliesportiu, un espai 
per a joves i espais d’economia social i solidària. L’habitatge públic 
dotacional s’ubicarà als edificis dels braços del panòptic (121 habitatges), 
amb una gran plaça central, amb instal·lacions d’energia neta per donar 
servei al conjunt del recinte. S’ha adequat l’espai per a que entitats del barri i 
de memòria puguin començar a realitzar activitats. 

PAD 
4.3.2. 

 

Adquisició del taller Masriera 
El desembre del 2022 es va acabar la compra de la finca patrimonial del 
Taller Masriera, que s’havia iniciat el 2020. Es realitzarà un procés 
participatiu amb la ciutadania per a determinar els usos de l’equipament. 

PAD 
5.2.4. 

 

Eix d’Enric Granados, zona acústicament tensionada de nit 
Per tal de reduir el soroll i garantir el descans del veïnat, les terrasses dels 82 
locals del carrer han de tancar una hora abans. I no s’ha consolidat cap de les 
terrasses extraordinàries que es van atorgar durant la covid-19. 

PAD 
5.4.11. 

 

Parc de l'Estació del Nord, més segur i accessible 
S’ha intervingut en una àrea de 4.864,39 m2 per millorar-ne: la visibilitat 
(renovat l’enllumenat) i l’accessibilitat (nova entrada al parc i s’ha atalussat 
el terra, traçant camins de paviments accessibles). La nova àrea d’esbarjo de 
gossos (amb camins, zones verdes, espai de sorra garbellada, abeurador 
d’aigua, bancs i papereres ) forma part d’aquestes obres d’adequació del 
parc. 
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A escala de barri:       Districte de Sants-Montjuïc 
Les dades d’execució del PAD 
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A escala de barri:        Districte de Sants-Montjuïc 
Fets clau destacats 

 

PAD 
4.1.5. 

 

Escola bressol i espai de criança Els Gats i pavelló al c/Roger  
L’escola bressol i l’espai familiar de criança municipal Els Gats, amb 104 i 66 
places respectivament, i una superfície total de 1.400 m2, van obrir les seves 
portes pel curs 2021-2022. Sobre aquests equipaments es troba el 
poliesportiu de dues pistes (PAV-2), amb accés independent a la planta baixa 
i un total de 2.165 m2. També es va urbanitzar el passatge lateral que els 
separa de l’ambulatori i dona accés a l'interior d’illa, amb una part tancada 
com a pati exterior de l’escola bressol. 

PAD 
3.3.11. 

 

Parc de Can Batlló 
La primera fase d’urbanització tindrà 26.000 m2 de verd (dels  47.000 m2 
totals), i una inversió de 12,3 M€, la rehabilitació de l’espai inclou la 
plantació d’un bosc, la construcció d’un camí d’aigua que recorrerà l’espai i la 
instal·lació d’una zona de jocs infantils. En la segona fase s’abordarà la 
reurbanització del conjunt de vials i places dels entorns del recinte i s’hi 
instal·laran 3.520 m2 de plaques fotovoltaiques. 

PAM 
5.4.4. 

 

“Obrim carrers” al carrer de Sants-Creu Coberta 
Eix de 2 km tallat al trànsit i reservat al passeig, prop de 40.000 m2 lliures de 
la circulació de vehicles de motor, reservats per anar-hi a peu o en bicicleta 
dissabtes i diumenges de 9.00 a 20.00 hores. Es va incorporar al programa 
“Obrim carrers” al març de 2020. 

PAM 
2.4.3. 
5.4.5. 

 

Nou Centre d’Atenció Integral a la Marina 
Definit al Pla de Barris de la Marina, és un nou tipus d’equipament municipal 
amb tots els serveis bàsics (Centre de Serveis Socials, serveis de salut, 
educació, habitatge, pobresa energètica, ocupació, acció comunitària, 
prevenció i convivència) per a que tota persona que es trobi  davant 
qualsevol tipus de necessitat pugui sentir-se acollida i atesa. Les obres del 
CAI de la Marina van tenir un pressupost de 5,3 M€ 

PAD 
3.3.10. 

 

La Marina del Prat Vermell 
El nou barri amb habitatge públic, més verd i amable amb habitatges (5.160 
de protecció i 1.086 allotjaments dotacionals), un parc central (2,4 ha.) i un 
eix cívic (720 m). Acabades les obres de renovació als carrers de l’Acer i 
d’Ascó, de Cal Cisó i al dels Motors, amb 2 vials i un carril bici. Construïts 4 
edificis amb 200 habitatges de protecció (32 són habitatges públics de 
lloguer assequible i 32, cohabitatge en sòl municipal), i en construcció 390 
habitatges més.  
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A escala de barri:        Districte de Sants-Montjuïc 
Fets clau destacats 

 

PAD 
3.2.10. 

 

Nou carril bici a la Gran Via, fora de la vorera 
Entre plaça Espanya i passeig de la Zona Franca, baixant-lo de la vorera 
creant 2 carrils unidireccionals en calçada. 

PAD 
5.1.2. 

 

Pla de Barris Poble-sec 
26 actuacions del Pla de Barris de Poble-sec, entre les quals destaquen la 
reurbanització dels jardins de les Hortes de Sant Bertran i la pacificació del 
trànsit al voltant del carrer de Piquer, entre d’altres. D’altra banda es va 
realitzar la compra d’El Molino. 

PAD 
4.4.2. 

 

Camp de criquet a Montjuïc 
La iniciativa de l’equip femení de criquet, únic a Espanya (que va ser la 
iniciativa amb més suports d’entre les més de 800 presentades a la 
convocatòria dels Pressupostos participatius), ja disposa de projecte executiu 
per iniciar les obres del camp Julià de Capmany: reforma integral i plantació 
de gespa, marcatge de les línies de pitch, crear el túnel de batuda, instal·lar 
enllumenat, vestidors i tanca perimetral. 

PAD 
3.2.4. 

 

Entorns escolars pacificats 
Sants-Montjuïc ha estat el districte de la ciutat on més entorns escolars s’han 
pacificat. 35 les escoles i instituts d'aquest districte es beneficien del 
programa municipal "Protegim les escoles" ,  mesura de govern per uns 
entorns escolars més segurs i saludables. 

PAD 
5.4.4. 

 

Centre Social de Sants, renovació de l’equipament 
Les obres per refer l’estructura sencera de l’edifici  conservant la façana 
(amb una inversió municipal de 2,6M€) comencen coincidint amb el 50è 
aniversari de l’entitat, que ofereix activitats d’unes 30 entitats i col·lectius. 
L’equipament multiplicarà per quatre el seu espai. 
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A escala de barri:       Districte de Les Corts 
Les dades d’execució del PAD 
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A escala de barri:        Districte de Les Corts 
Fets clau destacats 

 

PAD 
5.3.5. 

 

Colònia Castells, nou parc i gestió urbanística   
Transformació de l’antiga Colònia Castells en un gran parc de 10.000 m2. Es 
van atorgar 22,5 milions d’euros per l’expropiació de l’àmbit d’Entença, entre 
Gelabert i Montnegre, reallotjament del veïnat afectat i la urbanització de la 
zona verda. Recuperem també la memòria de la Colònia Castells amb 
l’exposició permanent sobre la història industrial d’aquest espai, on es 
conservaran algunes de les casetes per a usos del barri. 

PAD 
4.4.2. 

 

Pavelló Poliesportiu Municipal L’Illa, ampliació 
Obres d’ampliació del pavelló municipal per afegir una segona pista 
poliesportiva i els seus corresponents serveis, i l’adequació dels serveis i la 
consolidació estructural de tot el conjunt. 

PAD 
5.3.4. 

 

Pla Danubi, equipaments i espai verd 
Iniciat el procés d‘expropiació de parcel·les per a allotjar nous equipaments 
de proximitat i disposar d’un nou espai verd de futur en el districte.  

PAD 
4.3.8. 
4.5.1 

 

Recuperació de la memòria històrica  
S’han portat a terme diferents projectes adreçats a recuperar i preservar la 
memòria històrica de les Corts, com ara la inauguració de la placa 
commemorativa de Juli Busquets, la placa de memòria del Pi de les Corts, la 
presó de les dones, l’espai de memòria de les Catorze Roses al parc de 
Cervantes, la rehabilitació del Panteó dels Soldats d'Ultramar en el cementiri 
de les Corts, els plafons sobre la història de la Colònia Castells i el patrimoni 
en l’entorn de Danubi. 

PAD 
5.5.2. 

 

Espai Barça, reurbanització dels entorns  
En execució la reurbanització dels carrers de l’entorn del FCB, derivada del 
nou planejament de transformació dels entorns del Camp Nou per crear un 
gran espai obert al veïnat, sense barreres, amb més zones verdes i carrils bici 
(remodelats els carrers de Menéndez y Pelayo i avinguda de Joan XXIII). 
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A escala de barri:        Districte de Les Corts 
Fets clau destacats 

 

PAD 
4.2.1. 
4.1.6. 

 

Campus Sud, coneixement i ciutadania  
Presentat el “Pla director del Campus Sud: coneixement i ciutadania 2021-
2030” per fomentar l’apropament del campus universitari a la ciutadania i 
potenciar la mixtura d’usos. Per primera vegada les Corts ha estat escenari 
de concerts de les Festes de la Mercè, i s’han elaborat rutes per descobrir 
indrets del Campus Sud, s’ha obert una segona porta al cementiri de les Corts 
per fer-lo més transitable i s’ha impulsat l’espai museístic del Jardí Geològic 
amb la UB. 

PAD 
5.4.1. 

 

Pla director del barri de la Mercè 
Amb la reurbanització de la plaça del Coll de Finestrelles i entorns s’ha 
millorat la mobilitat i l’accessibilitat del barri, garantint el pas segur de les 
persones amb mobilitat reduïda. També s’ha renovat el paviment dels 
carrers i de les escales, l’enllumenat, el clavegueram i les xarxes de serveis i 
també s’ha augmentat la vegetació amb nous parterres i arbrat. 

PAD 
2.3.3. 

 

Ludoteca Guitard, 100% inclusiva i sense barreres 
El repte de fer la ludoteca Guitard inclusiva s’emmarca en el programa 
Agenda 2030. Aquest equipament de proximitat estratègic assoleix ser la 
primera ludoteca inclusiva de la ciutat mitjançant propostes i solucions 
tecnològiques que la fan més accessible. 

PAD 
3.3.2. 

 

Margarita Rivière, nou jardí  
El veïnat de les Corts disposa d’una nova zona verda situada als entorns de 
l’àmbit Europa-Anglesola on s’ha creat una zona verda de 5.900 m2 que 
millora la circulació de vianants, la qualitat de l’espai públic i la il·luminació 
amb criteris de perspectiva de gènere. El nou espai ha rebut el nom de plaça 
de Margarita Rivière. 

PAD 
3.3.4. 

 

Monestir de Pedralbes, impuls al patrimoni cultural 
Creat el Fons Especial del Reial Monestir de Pedralbes que garanteix la 
compatibilitat entre l’activitat cultural i la vida monàstica i que té per 
objectius la conservació, restauració i exhibició del patrimoni del monestir. 
S’han invertit més de 3 M€ en restauració patrimonial que, juntament amb la 
rehabilitació de les casetes ubicades a la baixada del Monestir i la 
recuperació de l’Hort Petit, han fet d’aquest espai un lloc singular.  
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A escala de barri:       Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
Les dades d’execució del PAD 
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A escala de barri:        Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
Fets clau destacats 

 

PAD 
4.3.2. 

 

Nova biblioteca de Sarrià 
En construcció (amb un pressupost de 14M€) l’edifici polivalent de 5.400 m2, 
1.600 dels quals es destinaran a la biblioteca de proximitat (al passeig de la 
Bonanova, 119-121, cantonada amb la plaça de Sarrià), i un espai de 
referència per a la ciutadania i les entitats del barri. 

PAD 
3.2.2. 

 

Bus a demanda el Farró - Galvany 
Amb 16 parades fixes per escollir el lloc de pujada i el punt de baixada per a 
un sol dia o bé de manera periòdica, cobreix les necessitats de mobilitat dels 
veïns i veïnes d’aquests barris, acostant a serveis bàsics com el CAP Adrià o 
l'Hospital Plató. És la 4a implantació del servei públic a demanda després de 
les de Montbau, Torre Baró i Torre Baró Sud-Vallbona Sud. 

PAD 
3.3.1. 

 

Inversió als barris de muntanya 
Re asfaltat de 13 carrers, consolidació de 4 talussos i reurbanització dels 
carrers d’Orellana i de la Savina 

PAD 
2.2.1. 

 

Adquisició de Casa Tosquella 
Edifici modernista, considerat Monument Històric i Bé Cultural d’Interès 
Nacional, desocupat des del 2012. Reivindicació d’entitats del barri per 
satisfer la necessitat d’ equipament per a gent gran al districte, i obrir els 
jardins de la finca a la ciutadania guanyant un nou espai verd. 

PAD 
2.1.2. 

 

La Violeta, per a dones sense llar 
Nou Centre Residencial d’Inclusió (CRI), amb 26 places, per a l’atenció i 
l’acompanyament de dones en situació de sensellarisme. El centre està 
gestionat per Assís Centre d’Acollida. La Xarxa d’Atenció per a Persones 
Sense Llar de Barcelona disposa d’hotels i residències, centres per a dones, 
joves o per a persones amb drogodependències que cobreixen 2.700 places 
d’acollida 
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A escala de barri:        Districte de Sarrià-Sant Gervasi 
Fets clau destacats 

 

PAD 
4.3.8. 

 

Nous equipaments a Vallvidrera  
L’antic Mercat de Vallvidrera convertit en un espai cultural de gestió cívica 
(més de 570 m2 amb una sala diàfana com a espai principal de l’equipament) 
dinamitzador dels barris de muntanya. 

PAD 
5.4.1. 

 

Pacificació del carrer de Ballester 
Obres de reurbanització (inversió 1,4M€), entre República Argentina i ronda 
del General Mitre, amb la construcció d’una plataforma única que millorarà 
substancialment l’accessibilitat pels vianants, amb arbrat viari. 

PAD 
5.4.4. 

 

Superilla – La Bonanova 
L’àmbit d’estudi és el comprès entre els carrers de Balmes, Mandri, passeig 
de la Bonanova i ronda del General Mitre. Es proposa consolidar com a eixos 
cívics el carrer de Sant Gervasi de Cassoles i els carrers Arimon, Bigai-
Dalmases i Sant Màrius, eliminant les dreceres de trànsit de pas d’aquests 
carrers veïnals.  

PAD 
3.4.1. 

 

Vil.la Urània, aula ambiental de referència 
Servei d'educació i informació ambiental del districte al centre cívic Vil·la 
Urània ofereix serveis i recursos dirigits a la ciutadania per fomentar la 
cultura de la sostenibilitat. 

PAD 
5.3.4. 

 

Cohabitatge cooperatiu i protegit 
Impulsar el cohabitatge cooperatiu en règim de cessió d’ús. Noves 
promocions d'habitatge a les vores de la via Augusta. Cedits els solars per a la 
construcció de 3 promocions d’habitatge protegit en règim de cohabitatge: 
15 i 17 habitatges per a cohabitatge sènior assignades; i 17 habitatges 
cooperatius per a persones amb discapacitat intel·lectual. 
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A escala de barri:       Districte de Gràcia 
Les dades d’execució del PAD 
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A escala de barri:        Districte de Gràcia 
Fets clau destacats 

 

PAD 
3.3.5. 

 

Construcció del nou parc de Margaret Michaelis 
El solar al costat de la parada de metro es transformarà en uns jardins de 
2.000 m2 on hi haurà tres espais a diferents alçades amb vegetació 
mediterrània. Destacaran l’espai de joc infantil, les taules de ping pong i la 
zona de petanca. Suposarà una millora d’accessibilitat al veïnat, que va 
definir com volia l’espai en un procés realitzat la tardor del 2018. 

PAD 
5.4.16. 

 

Transformació del carrer de Pi i Margall  
El carrer de Pi i Margall es transformarà en una via d’un nou corredor verd 
que connectarà el parc de la Ciutadella amb Collserola. Predominarà la 
vegetació i posarà al centre els vianants, les bicicletes i el transport públic. 
Eliminarà l’asfalt, el 70% de l’espai serà per a vianants i el verd, s’hi crearan 
zones d’estada i les voreres seran més amples. Amb la velocitat limitada a 30 
km/h, es prioritzarà la circulació de vehicles locals i autobusos, amb un carril 
bici de pujada. 

PAD 
5.4.10. 

 

Desplegament del Pla de motos a la Vila de Gràcia  
Dins de la campanya “Ciutat per a vianants”, Gràcia ha executat un pla de 
motos per guanyar espai públic de qualitat i millorar l’accessibilitat i la 
seguretat dels veïns i veïnes. Es van identificar més de 2.000 motos 
estacionades irregularment a la vorera i s’ha actuat reduint el 70% dels 
incompliments. La campanya s’ha implantat actuant en 7 zones, des del 
febrer de 2020 al juliol del 2022. 

PAD 
1.2.4. 

 

Reforma del Mercat de l’Abaceria Central  
El nou Mercat de l’Abaceria serà un edifici amb 14.350 m2 de superfície que 
inclourà una planta altell amb aules obertes al barri, magatzems per entitats 
del barri i donarà lloc a una nova plaça de 1.500m2. de la mida de la plaça de 
la Revolució de Setembre de 1868. 

PAD 
5.4.12. 

 

Millora urbanística i ambiental dels barris de Gràcia  
Gràcia ha protegit 3.400 finques del nucli antic de Gràcia (als barris de Vila de 
Gràcia, la Salut, Vallcarca i el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova). Amb aquest 
pla es preservarà el patrimoni arquitectònic, el verd i el comerç de 
proximitat, incloent-hi nous criteris urbanístics i de sostenibilitat per 
mantenir la singularitat dels barris. 
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A escala de barri:        Districte de Gràcia 
Fets clau destacats 

 

PAD 
6.1.1. 

 

Pla d’equipaments de Gràcia: Can Carol i Quiró 
El nou equipament Casal de Barri Can Carol és un nou espai de gestió 
comunitària on s’impulsen projectes d’entitats, col·lectius i veïnes i veïns. 
A l’antiga Quiró s’ha iniciat la construcció de l’edifici que inclourà 83 
habitatges amb serveis per a persones grans i diferents equipaments de 
proximitat, com un casal de barri, un casal de gent gran i un espai de joves. 

PAD 
5.4.7. 

 

Millora de la convivència a les places de Gràcia  
El Pla de places de Gràcia té com a objectiu la millora de la convivència i la 
reducció del soroll a les places. El Pla de places treballa transversalment amb 
els agents implicats en l’espai públic per  impulsar actuacions coordinades 
per canviar les dinàmiques de les places. En aquest sentit, s’han definit les 
Zones Acústicament Tensionades en Horari Nocturn (ZATHN), que inclouen 
plans d’acció amb diferents actuacions com per exemple limitar les activitats 
a les places o reduir els horaris de les terrasses. 

PAD 
2.6.3. 

 

Recuperem les places per al joc infantil i l’esport  
Dins del projecte “Gràcia, barris jugables” s’ha fet una aposta per a la 
renovació dels jocs infantils, per tal d’incentivar la ciutat jugable i garantir el 
joc als espais públics de la ciutat. Entre els anys 2022 i 2023 està prevista la 
instal·lació de 8 espais de jocs en tots els barris del districte. Cal destacar que 
a la plaça d’Elisa Antonella s’hi instal·larà un parc accessible. Durant l’època 
d’estiu s’impulsa la dinamització del joc infantil a les places a través del 
projecte “Juguem a les places”. 

PAD 
4.1.2. 

 

Millorem els entorns escolars 
S’han realitzat més de 40 actuacions en els entorns escolars de Gràcia 
prioritzant les actuacions de pacificació, accessibilitat, ampliació zones 
d’estada i de verd, així com la creació de nou mobiliari urbà i de joc 
espontani amb el programa de Protegim les escoles i de les actuacions de 
millora realitzades des del districte. L’objectiu és garantir la seguretat i 
convertir aquests espais en llocs més saludables i segurs, amb zones d’estada 
i joc i menys contaminació. 

PAD 
5.4.4. 

 

Desplegament del Pla estratègic del Park Güell 2018-2022  
S’han implantat les mesures previstes en el Pla 2018-2022, reduint a la 
meitat el nombre de visitants i augmentant l’ús veïnal en franges horàries 
gratuïtes. El Pla estratègic tindrà continuïtat en el període 2023-2026, amb 
l’objectiu de impulsar actuacions de retorn social als barris de l’entorn i de 
preservació del patrimoni arquitectònic i natural del Park. 
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A escala de barri:       Districte d’Horta-Guinardó 
Les dades d’execució del PAD 
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A escala de barri:        Districte d’Horta-Guinardó 
Fets clau destacats 

 

PAD 
3.2.8. 

 

Bus a demanda de Montbau i Vall d’Hebron 
En funcionament des del 2022 el primer servei d’autobús a demanda de 
Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) que substitueix una línia 
regular, amb més de 70 passatgers de mitjana al dia, on el 83% de les 
peticions es fan a través de l’aplicació mòbil. El nombre d’usuaris registrats 
és de més de 500. 

PAD 
3.3.4. 

 

Jardins del Doctor Pla i Armengol 
Després d’un període de renovació va obrir aquesta peça clau del corredor 
verd Ciutadella-Collserola (enllaça amb el parc dels Tres Turons i l’Hospital de 
la Santa Creu i Sant Pau)  amb les seves 3,6 hectàrees i el nou espai verd que 
inclou horts urbans, basses naturalitzades, 105 arbres de nova plantació i 
més de 140 espècies arbustives diferents. 

PAD 
4.1.3. 

 

Escola Bressol La Teixonera  
Equipament actualment en construcció al carrer d’Arenys, amb una inversió 
de 3,7 M€, estarà dotat d’una nova escola bressol de 7 grups i 107 places, i 
incorporarà també un espai familiar de criança municipal que oferirà 66 
noves places. 

PAD 
1.4.3. 

 

Projecte “Alimenta” 
L’any 2020 es va posar en marxa per garantir l’accés a una alimentació digna, 
sostenible i saludable a persones en situació de vulnerabilitat. Amb un 
pressupost de 320.000 € el 2022, ha atès 146 persones que han participat en 
22 tallers de cuina comunitària. També ha atorgat 1.264 lots d’aliments i ha 
ofert gairebé 10.000 àpats. 

PAD 
6.1.8. 

 

Reforma i ampliació del Casal de Barri Pirineu – Can Baró  
Renovació integral de la sala d’actes amb un nou escenari, una grada per al 
públic amb tres nivells, una millora de la sonorització de la sala i camerinos i 
serveis nous. També s’han creat 2 nous espais: l’Espai Cooperatives i l’Espai 
relacional-formatiu. Disposa de 2 nous magatzems per a les entitats del barri. 
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A escala de barri:        Districte d’Horta-Guinardó 
Fets clau destacats 

 

PAD 
5.2.4. 

 

Àrea per a gossos als jardins de Frederica Montseny  
Millora i arranjament de l’àrea d'esbarjo de gossos situada als jardins de 
Federica Montseny, al Guinardó: construcció d’una nova àrea d’esbarjo amb 
l’aportació de sorra per tal d’obtenir una superfície regularitzada i el tancat 
de l’espai amb malla. S’han instal·lat bancs, papereres i una font, connectada 
a la xarxa de reg i clavegueram. 

PAD 
6.5.2. 

 

Projecte comunitari “Cap infant enrere”  
Projecte de l’Associació Casal de la Font d’en Fargues, l’Associació de Veïns i 
Veïnes de la Font d’en Fargues i el Casal de Barri la Barraca del Carmel per fer 
front a la bretxa educativa generada per la crisi de la covid-19 als barris de la 
Font d’en Fargues i el Carmel. El veïnat, mestres, profesores, 
psicopedagogues i monitores es va coordinar per localitzar els alumnes que 
més necessiten aquest reforç escolar. 

PAD 
4.1.6. 

 

Manteniment de les escoles bressol municipals  
Plans d’actuació entorn d’uns patis verds i oberts, un pla de pintura integral, 
un pla de transició energètica i confort tèrmic i altres treballs i intervencions 
d’ampliació, reforma i millora: a les EBM Albí, Cargol i Llar d’Infants, a les 
EBM L’Arquet, L’Harmonia i Xarlot, les EBM Albí, L’Arboç i Llar d’Infants a 
Horta-Guinardó 

PAD 
3.2.12. 

 

Escales mecàniques dels Canadencs  
En funcionament les escales mecàniques que uneixen els carrers d’Arenys i 
Fastenrath, a la Teixonera, continuïtat al que ja es va inaugurar a finals del 
2019, entre els carrers de Samaniego i Fastenrath. 

PAD 
1.5.2. 

 

Preservació del recinte arqueològic del turó de la Rovira  
Treballs a l’entorn de la bateria antiaèria del turó de la Rovira: per preservar 
les restes arqueològiques del recinte museogràfic i evitar el deteriorament 
del patrimoni històric derivat de l’ús intensiu; garantir la seguretat de l’espai, 
i respectar el descans dels veïns del voltant. 
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A escala de barri:       Districte de Nou Barris 
Les dades d’execució del PAD 
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A escala de barri:        Districte de Nou Barris 
Fets clau destacats 

 

PAD 
4.1.2. 

 

Rehabilitació, ampliació i millores a centres escolars 
Obres per arribar al curs escolar 2022-2023 en les condicions tècniques i de 
confortabilitat òptimes. Es tracta de les escoles Marinada, Mercè Rodoreda, 
Santiago Rusiñol, Àgora, Elisenda de Montcada, l’Institut la Guineueta, els 
Instituts escola Antaviana i Oriol Martorell i el CEE Sant Joan de la Creu. 

PAD 
5.3.3. 

 

382 habitatges a Nou Barris , 32 dels quals són cooperatius 
Quatre promocions d’habitatge públic protegit al districte: una promoció de 
47 habitatges dotacionals a Torre Baró; una de cohabitatge amb 29 
habitatges al Pla dels Cireres; una promoció de 31 habitatges de lloguer a 
Torre Baró i 2 promocions més al barri de la Trinitat Nova, amb un total de 
179 habitatges de lloguer i de dret de superfície. Sumem també que la 
Cooperativa Sostre Cívic va lliurar 32 habitatges amb espais compartits; es  la 
5a promoció d’habitatge cooperatiu a la ciutat. 

PAD 
1.2.2. 

 

Nou Mercat de Montserrat 
El nou Mercat de Montserrat tindrà una superfície construïda de 10.045 m2 
(2 plantes, soterrani, planta baixa i entresolat). L’actuació, que té previst el 
seu acabament el 2024, disposa d’un pressupost de 14M€. L’edifici del 
mercat actual serà un equipament del barri, i conservarà una de les seves 
naus. També estan previstes zones d’aparcament, un moll de descàrrega del 
mercat i petites àrees de jocs infantils 

PAD 
1.2.2. 

 

Promoció econòmica i del comerç de proximitat 
Noves accions en marxa: més punts de músics al carrer, pista de gel sintètic a 
la plaça de Garrigó, concurs dinamitzador de la restauració del districte 
“Concurs d’aperitius de Nadal” i el concurs de decoració d’aparadors. 
Incrementat el nombre de dinamitzadors comercials que cobreixen la 
cooperació amb eixos comercials a tots el barris del districte. Destaca 
l’encesa de llums a Nou Barris al Nadal del 2022. 

PAD 
2.4.9. 

 

Servei d’odontologia per a persones vulnerables, ampliat 
Des del 2021 Torre Baró disposa d’ un nou centre d’atenció odontològica 
gratuït per persones vulnerables. Situat a la plaça dels Eucaliptus, presta 
servei sobretot als veïns i veïnes de Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu 
en una nova aposta per apropar territorialment els serveis a la ciutadania. 
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A escala de barri:        Districte deNou Barris 
Fets clau destacats 

 

PAD 
4.1.3. 

 

Noves escoles bressol municipals, en construcció 
Les obres de l’escola bressol de la Trinitat Nova ja han començat al carrer 
Palamós, 70. Això permetrà incrementar el nombre de grups de dos a set i 
ampliarà el seu horari. Té 872 m2. Pel que fa a l’escola bressol de la 
Guineueta està pendent d’execució però inclosa a la planificació de les 
inversions. 

PAD 
3.2.7. 
2.3.1. 

 

Rehabilitació i millora de carrers 
S’han portat a terme rehabilitacions integrals amb canvi de pavimentació als 
carrers Amílcar, Prada, Llopis, Molí i Pedrosa, per millorar l’accessibilitat i la 
qualitat de tot l’espai públic. 

PAD 
5.1.1. 

 

Pla de Barris, projectes en marxa i inversions 
Desenvolupament de projectes que vinculen educació i comunitat (obertura 
de l’Espai 3 Ulls a l’Institut Escola Trinitat Nova i sales comunitàries a 
l’Institut Escola Antaviana i l’IES Nou Barris). Inversions en espai públic amb 
la 2a fase d’implementació de les escales mecàniques de Ciutat Meridiana i 
arranjament dels espais entre blocs. Creixement dels dispositius d’orientació 
laboral als barris del Turó de la Peira i Can Peguera, la Prosperitat, el Verdun i 
manteniment dels dela Trinitat Nova i Vallbona. 

PAD 
5.3.5. 

 

Rehabilitació de les cases barates de Can Peguera 
Acord amb el veïnat de Can Peguera per començar la rehabilitació amb una 
prova pilot a una illa de 8 habitatges (cases d’uns 60 m2 de superfície).  
A Canyelles s’accelera l’execució de la rehabilitació de les façanes dins de 
l’acord amb la Generalitat i les comunitats de veïns: l’aïllament de les façanes 
i la reparació dels desperfectes, que es tradueix en una millora del confort 
tèrmic dins els habitatges. 

PAD 
2.5.2. 

 

“Dones amunt” i “Anem juntes” es despleguen als barris 
Programa per empoderar i millorar la vida social de les dones en situació de 
precarietat, en la seva 3a edició, arriba al Verdun, Canyelles i la Trinitat Nova. 
“Anem juntes”, el projecte comunitari i de proximitat per a 
l’acompanyament a dones que han patit violències masclistes, ofereix 
atenció integral. A Zona Nord el “Projecte Estela” s’activa per la prevenció de 
les violències masclistes. 

 



 

Informe PAM 
Final de mandat 2019-2023 
 

90 

A escala de barri:       Districte de Sant Andreu 
Les dades d’execució del PAD 
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A escala de barri:        Districte de Sant Andreu 
Fets clau destacats 

 

PAD 
1.2.4. 

 

Mercat de Sant Andreu - Renovat 
La inversió ha suposat 9,5 M€ i ha inclòs la reurbanització de l’entorn de la 
plaça en plataforma única. El nou recinte està distribuït en 2 plantes: la 
planta baixa, de 1.240 m2 , com a espai de venda, i el soterrani, de 1.218 m2, 
com a espai de logística. El nou edifici és un equipament energèticament 
eficient i sostenible que ha tingut en compte mesures per a l’estalvi 
energètic. 

PAD 
5.3.6. 

 

Reallotjament de les veïnes i els veïns de Trinitat Vella nord 
En aquest mandat s’han iniciat les obres de la 1a fase d’un dels dos blocs 
d’habitatge públic, on es reallotjaran les famílies residents en els edificis 
afectats per la renovació urbana de l’àmbit. La 1a fase consta de 41 pisos, 
que aviat es completaran amb 53 més en un segon edifici. Un cop 
s’enderroqui la presó, es completarà la 2a part del primer bloc, amb 35 més. 
En total, la promoció comptarà amb 129 per a famílies reallotjades. 

PAD 
5.3.9. 

 

Les cases barates del Bon Pastor – En transformació  
Iniciades les obres de rehabilitació, amb un pressupost de 2,3 M€, d’una illa 
de cases per posar en marxa un nou espai museístic per explicar la vida del 
veïnat i l’habitatge obrer a Barcelona. S’ha millorat un espai d’uns 21.000 m² 
(carrers de la Tallada, Biosca, Sant Adrià i el passeig de Mollerussa) per a 
noves zones verdes i millorar la connectivitat i l’accessibilitat, amb una 
inversió de 6 M€ 

PAD 
5.4.5. 

 

Gran de Sant Andreu - Pacificació 
4,15 M€ de pressupost per transformar aquesta via en un carrer de 
plataforma única amb preferència per a vianants i bicicletes, seguint el 
model de les superilles. La reforma, d’1,3 km d’espai públic, també inclou 
petits trams dels carrers adjacents.  

PAD 
5.3.7. 

 

Antigues Casernes de Sant Andreu – En transformació 
Amb la nova rambla de Marta Mata (de 12.450 m2, dels quals 2.700 m2 són 
zones verdes), i la construcció de 152 habitatges per a persones grans, i 
l’Espai Jove Jaume Oller. Es preveu construir-hi habitatges de lloguer social i 
per a joves i una escola bressol. També es guanya un solar de 6.000 m2 (a 
través d’un contracte de permuta amb Mémora) per a equipaments públics. 
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A escala de barri:        Districte de Sant Andreu 
Fets clau destacats 

 

PAD 
6.5.8. 

 

Canòdrom - Ateneu d’Innovació Digital i Democràtica 
Situat a la Meridiana, és un espai únic a Barcelona, un ateneu obert al 
territori i al món. Una cruïlla entre les tecnologies obertes, els drets digitals i 
la participació, des d’on es treballa en la democràcia, els drets digitals, la 
cultura digital, els hackfeminismes, l’educació digital, les tecnologies lliures i 
el seu impacte ecològic. També es reurbanitzarà la plaça per convertir-la en 
un espai d’ús ciutadà. 

PAD 
5.4.3. 

 

Inici de la transformació de la Meridiana a Sant Andreu  
Un nou tram d’obres de reurbanització i pacificació de la Meridiana entre Las 
Navas de Tolosa - Eduard Estivill i Felip II. Amb un pressupost de 6,59 M€:  2 
carrils per al trànsit i un carril bus a cada banda de l’avinguda, 1 carril bici 
segregat pel centre de l’avinguda, voreres més amples, i més arbrat i 
parterres. El projecte executiu pel tram de Felip II a Fabra i Puig està llest per 
a dur a terme l’obra el proper mandat. 

PAD 
5.4.9. 

 

Transformació de l’entorn de l’estació de la Sagrera  
Urbanització de l’entorn de la Biblioteca La Sagrera Marina Clotet i dels 
carrers Berenguer de Palou i Josep Estivill, per millorar l’espai urbà i 
dinamitzar l’àrea de transformació que envolta la futura estació: afavoreix la 
mobilitat a l’interior de l’àmbit per a l’ús exclusiu del vianant i per al pas de 
vehicles d’emergència, i una nova plaça de sauló a la zona central i de 
parterres verds als laterals. 

PAD 
2.1.3. 

 

Nous equipaments a la Trinitat Vella  
Edifici que inclou el Casal de Gent Gran (punt d’informació, una sala 
polivalent, sala d’informàtica i un espai de jocs, sala de reunions i cafeteria) i 
el Centre de Vida Comunitària amb diferents serveis com el Punt 
d’Informació i Atenció a les Dones - PIAD, l’Oficina Virtual de tràmits de 
serveis socials, el servei de dinamització juvenil, el servei d’interculturalitat, 
una antena de l’Oficina per la no discriminació, serveis de Barcelona Activa i 
diferents espais d’us comunitari. 

PAD 
4.1.9. 

 

Fàbrica de creació i Museu del Treball a Fabra i Coats 
Reordenació dels espais que componen la Nau L de Fabra i Coats, per ubicar-
hi l’Escola de Música Municipal de Sant Andreu, i els programes de Fàbrica 
de Creació i del Centre d’Art Contemporani (equipaments en funcionament) 
que s’ampliaran gràcies a l’adequació de nous espais. Igualment, la 
rehabilitació de la Nau F s’adequarà  com a Museu del Treball. 
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A escala de barri:       Districte de Sant Martí 
Les dades d’execució del PAD 
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A escala de barri:        Districte de Sant Martí 
Fets clau destacats 

 

PAD 
5.3.3. 

 

Compromís dels grups municipals pel Besòs i el Maresme 
El Pla de regeneració urbana i social del Besòs i el Maresme és un compromís 
acordat per tots els grups municipals del Consell Municipal de l’Ajuntament 
de Barcelona per a la rehabilitació, la generació de nou habitatge, els 
equipaments i l’enfortiment social, econòmic i comunitari del barri. El Pla de 
compromisos pels propers 15 anys defineix 64 actuacions, amb 1.000 
habitatges per regenerar i un pressupost de 100 M€ 

PAD 
5.4.6. 

 

Pont de Santander 
L’actuació de millora, fruit de la mobilització veïnal, s’ha posat en marxa: 
voreres més amples d’entre 3,3 i 4,5 m, un carril bici unidireccional a cada 
banda, un nou pas de vianants i un carril de circulació per sentit. Té un 
pressupost de 10,8 M€. 

PAD 
5.4.5. 

 

Pacte “Cap a un 22@ més inclusiu i sostenible” 
La modificació del planejament preveu més habitatges (dels 17.000 
previstos, 12.000 seran protegits i accessibles), activitat econòmica (1 milió 
de m2  que generaran uns 60.000 nous llocs de treball) i equipaments, tot 
incorporant la mirada feminista a l’urbanisme, al mateix temps que reforçarà 
l’aposta per la sostenibilitat creant una xarxa amb 12 eixos verds (on el 70% 
de l’espai es destina als vianants i la vegetació). 

PAD 
5.5.2. 

 

Compromís per Glòries 
Desenvolupar la Canòpia Urbana, els equipaments i l’habitatge protegit, 
implementant el procés participatiu amb la ciutadania per definir la 
distribució del nou espai guanyat amb la cobertura de la Gran Via. 

PAD 
4.3.7. 

 

Palo Alto, La Escocesa i Can Ricart, patrimoni Industrial 
Rehabilitació dels 3 antics espais fabrils per tal de donar cabuda a la cultura, 
l’economia i l’habitatge. En obres la nova incubadora pública d’empreses 
d’indústries creatives a Palo Alto, amb una inversió de 6,5 M€. 
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A escala de barri:        Districte de Sant Martí 
Fets clau destacats 

 

PAD 
5.4.8. 

 

Nou Port Olímpic, un nou espai públic  
Per impulsar les activitats marítimes, esportives i educatives dirigides a tota 
la família. En construcció el nou accés que el connectarà amb l’avinguda del 
Litoral, així com la configuració del primer centre d’economia blava de la 
ciutat al moll de Mestral i al dic de Recer, on s’instal.laran empreses i 
emprenedors d’aquest àmbit d’activitat. Serà un dels epicentres de les 
competicions de la 371 edició de la Copa Amèrica de Vela de l’any 2024. 

PAD 
5.4.16. 

 

Front litoral de la ciutat i del districte  
Redacció del projecte que donarà continuïtat al passeig Marítim fins al 
Fòrum i ampliant l’actual parc, fent un espai més amable i més verd. Es 
realitzarà un procés participatiu per definir les necessitats ciutadanes. La 
inversió prevista supera els 40M€. 

PAD 
2.4.7. 
4.4.4. 
4.1.4. 

4.3.12. 
4.3.6. 

 

Nova etapa d’equipaments 
En atenció primària de salut: CAP Llacuna, CAP Besòs. En l’esport: Impulsar 
un nou centre esportiu municipal al barri del Parc i la Llacuna de Poblenou; i 
la rehabilitació, ampliació i millora del CEM Can Felipa. En educació: Impulsar 
la construcció de l’Escola Auditori, l’Escola Flor de Maig, Institut Joncar, 
reserva de sòl per a un nou institut a Provençals del Poblenou, reforma de 
l’Escola Prim. En cultura: Adquirir l’antiga seu de BiciClot (Fàbrica del Plom) i 
fer un nou equipament a l’antic Cinema Pere IV. 

PAD 
4.3.5. 

 

Biblioteca Gabriel García Márquez, un nou nucli de cultura  
La nova biblioteca de referència del districte de Sant Martí va obrir al maig 
de 2022. És un equipament de més de 3.100 m2 de superfície útil dels quals 
2.813 els ocupa la biblioteca. És la 3a biblioteca més gran de la ciutat amb un 
edifici de 5 plantes que destaca perquè la fusta esdevé el material 
constructiu principal i incorpora nous serveis com un estudi de ràdio 
comunitària. 

PAD 
5.3.5. 

 

Habitatges protegits per a gent gran  
A Sant Martí s’estan construint 2 noves promocions d’habitatges protegits 
per a persones grans als barris del Besòs i el Maresme i de Provençals del 
Poblenou, amb 108 habitatges. Són de lloguer protegit, reservats per a 
persones de més de 65 anys amb dificultats d’accés a l’habitatge. 
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A escala de barri:        Pressupostos Participatius 
Resum d’execució: Decidim Barcelona 
 
 
 
 
 
  

Sants-Montjuïc 
50% executat 
5 projectes 

Sant Martí 
51% executat 
7 projectes 

Ciutat Vella 
49% executat 
9 projectes 
(1 desestimat) 

Sant Andreu 
58% executat 
9 projectes 

Nou Barris 
61% executat 
9 projectes 

Horta-Guinardó 
80% executat 
7 projectes 

Gràcia 
56% executat 
8 projectes Sarrià-Sant Gervasi 

54% executat 
6 projectes 

(1 desestimat) 
 

Les Corts 
46% executat 
8 projectes 

Eixample 
34% executat 
8 projectes 

56% d’execució global 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/
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A escala de barri:        Pressupostos Participatius 
Resum d’execució: Decidim Barcelona 

 
 
Els Pressupostos participatius són un procés de participació a partir del 
qual veïns i veïnes de Barcelona van poder presentar, definir, prioritzar, 
votar i, en definitiva, escollir, projectes d’inversió que l’Ajuntament de 
Barcelona executa a cada districte. El procés, que es va iniciar el 3 de 
febrer del 2020, disposa de 30 M€ del pressupost municipal. 
 
El grau d’execució dels 76 projectes en marxa (2 no realitzables): 
 

Ciutat Vella 
 

Eixample 
 

Sants-Montjuïc 
 

Les Corts 
 

Sarrià-Sant Gervasi 
 

Gràcia 
 

Horta-Guinardó 
 

Nou Barris 
 

Sant Andreu 
 

Sant Martí 
 

  En execució    Finalitzat   No realitzable 

  

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4688/
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Escenari 1: Economia i ocupació 
Actuacions i projectes principals 

 

94% 
PAM 
1.1.1. 

 

 

Ampliar les ajudes als agents econòmics més perjudicats per la 
crisi: pimes, autònoms i autònomes, emprenedors i 
emprenedores 

7 
projectes 

Destaquem: Els programes:  utòno+; BCrèdits; Crea Feina; Digitalització 
comercial; Rethinking; Amunt persianes. 

100% 
PAM 
1.1.2. 

 

 

Reforçar el programa “Impulsem el que fas” dinamitzant 
l’economia de barris i districtes 

3 
projectes 

Destaquem: Les convocatòries 6a Impulsem el que fas; 5a IqF 2022 i 4a 
IqF2020 

92% 
PAM 
1.1.3. 

 

 

Agilitar, simplificar i digitalitzar tràmits administratius 
(concessió de llicències, contractació pública) eliminant la taxa 
d’inici d’activitat 

3 
projectes Destaquem: Eliminar Taxa Inici Activitat; Oficina 22@; Pla Barcelona Fàcil 

100% 
PAM 
1.1.4. 

 

 
Impulsar el teletreball 

3 
projectes 

Destaquem: Premi Barcelona Empresa Innovadora organització del 
Temps; Servei d’Assessorament Temps;  Xarxa Empreses NUST-Temps 

100% 
PAM 
1.1.5. 

 

 

Impulsar sectors econòmics estratègics i crear un eix de 
recerca, coneixement i innovació de l’àrea metropolitana 

5 
projectes 

Destaquem: Pla Impuls ESS; Programa Math Impulsa; Estratègia 
Economia Digital, Economia Blava, Economia Verda  

100% 
PAM 
1.1.6. 

 

 

Capitalitat digital de Barcelona, amb un centre d’humanisme 
tecnològic i un fons mixt de capital-risc  orientat a start-ups 

1 
projectes Destaquem: Programa BCN Accelera 

100% 
PAM 
1.1.7. 

 

 

“Pla de talent de Barcelona”per retenir talent, creant el 
Welcome Center consolidant el Barcelona International 
Community Day 

2 
projectes 

Destaquem: Barcelona Ciutat de Talent;  Oficina Barcelona Internacional 
Welcome 

88% 
PAM 
1.1.8. 

 

 

Fomentar la capitalitat emprenedora i de start-ups amb nous 
espais pels nous sectors emergents. 

6 
projectes 

Destaquem: Nous pols d’activitat: Palo Alto; Estadi Olímpic; FoodLab; 
Port Olímpic; Compra naus Besòs; Consolidar DHUB 
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Escenari 1: Economia i ocupació 
Actuacions i projectes principals 
 

100% 
PAM 
1.1.9. 

 

 

Marca Barcelona: promoure i alinear la imatge de la ciutat a 
l’exterior, consolidant la capitalitat mundial del mòbil 

2 
projectes Destaquem: Agenda Internacional; Treballs pel MWC 

100% 
PAM 

1.1.10. 
 

 

Suport al teixit professional per donar un impuls a la innovació, 
la recerca, l’ocupació i l’emprenedoria 

1 
projectes Destaquem:  Saló Bizz Barcelona; Saló d’Ocupació 

100% 
PAM 

1.1.11. 
 

 

Estratègia per a la reindustrialització de Barcelona i l’àrea 
metropolitana i la modernització dels polígons industrials 

1 
projectes Destaquem: Pla de Xoc pels Polígons del Besòs 

100% 
PAM 
1.2.1. 

 

 

Campanyes per fomentar el consum en l’àmbit local i 
metropolità, i impuls del comerç electrònic de proximitat, amb 
la creació d’un mercat web (marketplace) en línia 

18 
projectes 

Destaquem: Comerç i escoles; Dinamització Av Paral.lel; Promoció del 
Nadal; Subvencions a l’associacionisme comercial;  “Compra a prop” 

100% 
PAM 
1.2.2. 

 

 
Nou Pla estratègic de comerç 

5 
projectes Destaquem: Subvencions 

100% 
PAM 
1.2.3. 

 

 

Desenvolupament del pla de reforma i de manteniment del Pla 
de millores dels mercats municipals aprovat: Bon Pastor, la Vall 
Hebron, Sant Andreu, Abaceria, d’Horta i Montserrat 

4 
projectes Destaquem: Bon Pastor; Vall d’Hebrón - Teixonera Sant Andreu 

100% 
PAM 
1.2.4. 

 

 

Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible el 2021, 
i elaborar la Carta de l’Alimentació Sostenible (Agenda 2030) 

2 
projectes 

Destaquem: Estratègia Alimentària 2030; Barcelona Capital Mundial de 
l’Alimentació Sostenible al 2021 

95% 
PAM 
1.2.5. 

 

 

Pla de Digitalització i el Pla de Sostenibilitat dels Mercats 
Municipals 

2 
projectes 

Destaquem: Pla de Digitalització: Marketplace; Pla de Sostenibilitat: 
Projecte Comerç Verd 
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Escenari 1: Economia i ocupació 
Actuacions i projectes principals 

 

100% 
PAM 
1.3.1. 

 

 

Crear una estratègia específica d’ocupació juvenil i una altra, 
per als sectors de persones aturades més grans de 45 anys 

3 
projectes 

Destaquem: Pla de foment de l'ocupació juvenil 2020-2023; Reskilling 
sectorial, mentoring; Actuacions d'ocupabilitat inclusiva 

100% 
PAM 
1.3.2. 

 

 

Potenciar el programa d’inserció laboral per a persones en 
situació de vulnerabilitat (Làbora) i fomentar-ne l’extensió 
metropolitana 

1 
projecte Destaquem: Programa LÀBORA 

100% 
PAM 
1.3.3. 

 

 

Intensificar les clàusules socials en el marc de la contractació 
pública i un Pla especial per incrementar el nombre de persones 
amb discapacitat inserides en el mercat laboral 

2 
projectes 

Destaquem: Servei d'Assessorament en clàusules socials i Reserva Social; 
Instrucció municipal de contractació reservada 

100% 
PAM 
1.3.4. 

 

 

Programa “Inclou futur” per a la inclusió laboral de persones 
amb discapacitat al mercat ordinari de treball 

2 
projectes Destaquem: Pla d'acció; Atenció singular i/o focalitzada 

100% 
PAM 
1.3.5. 

 

 
Punts de defensa de drets laborals 

2 
projectes 

Destaquem: Punts a tots els districtes; Protocol de col.laboració amb 
Inspecció de Treball 

60% 
PAM 
1.3.6. 

 

 
Acord de Ciutat per a l’Ocupació de Qualitat 2020-2030 

6 
projectes 

Destaquem: Acord Barcelona per a l'Ocupació de Qualitat; Programes 
d'atenció integral; Accions de mediació i reclutament 

100% 
PAM 
1.4.1. 

 

 

Estratègia 2020-2030 d’impuls del Green New Deal de 
Barcelona 

2 
projectes Destaquem: Estratègia Economia Blava; Estratègia Economia Verda 

97% 
PAM 
1.5.1. 

 

 

Barcelona com un destí turístic de qualitat alineada amb els 
ODS de l'Agenda 2030, descentralitzat, reforçant la col.laboració 
público -privada 

6 
projectes 

Destaquem: Mesura de Govern la sostenibilitat turística; Mesura de 
Govern Indústries creatives; Barcelona Biosphere; MINETUR 
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Escenari 1: Economia i ocupació 
Actuacions i projectes principals 
 

95% 
PAM 
1.5.2. 

 

 

Campanyes específiques d’atracció de turisme cultural, familiar 
i de negocis 

2 
projectes 

Destaquem: Barcelona Panoràmic Bus, Marketplace;  Promoció del 
Consorci Turisme 

100% 
PAM 
1.5.3. 

 

 

Garantia i el subministrament d’elements de protecció i 
seguritat individual i col·lectiva als visitants 

1 
projecte Destaquem: BCN Safe city - BCNSafe visit 

90% 
PAM 
1.5.4. 

 

 

Model integral de turisme basat en paràmetres de qualitat, 
innovació i sostenibilitat 

1 
projecte 

Destaquem: Observatori del turisme a Barcelona: ciutat i regió (OTB) 
  

100% 
PAM 
1.5.5. 

 

 

Desestacionalitzar el turisme a la ciutat amb campanyes 
específiques (ex: Nadal) 

1 
projecte Destaquem: Christmas Night Tour 

90% 
PAM 
1.5.6. 

 

 

Desconcentració del turisme, amb nous actius en els barris de 
la ciutat i en l’àmbit metropolità 

2 
projectes 

Destaquem: Accions concretes als districtes; Nous actius territorials en 
l’àmbit metropolità 

70% 
PAM 
1.5.7. 

 

 

Electrificació de les principals infraestructures i fomentant 
entre els i les visitants bones pràctiques ambientals 

3 
projectes 

Destaquem: Carta de convivència visitants; Racionalització del bus 
turístic; Pacificacio de les zones congestionades d’autocars 

100% 
PAM 
1.5.8. 

 

 

Promoure el coneixement dels drets laborals en el sector, i 
promocionar la contractació de guies oficialment habilitats 

2 
projectes 

Destaquem: Declaració responsable de bones pràctiques; Contractació 
de guies habilitades 

100% 
PAM 
1.5.9. 

 

 

Modificació de l’impost d’estades (IETT) amb un recàrrec que 
reverteixi en l’Ajuntament, i millorar el control dels habitatges 
turístics il.legals 

1 
projecte Destaquem: Acord nou recàrrec IEET 
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Escenari 1: Economia i ocupació 
Actuacions i projectes principals 

 

95% 
PAM 
1.6.1. 

 

 

EstratègiaESS2030, consolidant l’equipament InnoBA i 
InnoBAdora com a comunitat d’incubació de projectes i 
empreses d’ESS. 

6 
projectes 

Destaquem: Estratègia de Ciutat 2020-30; Centre de promoció del 
cooperativisme al Bloc 4 de Can Batlló; Sector tèxtil i de cures 
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Escenari 2: Atenció i inclusió social 
Actuacions i projectes principals 
 

100% 
PAM 
2.1.1. 

 

 

Reallotjaments dignes i adequats evitant l’ús de pensions i una 
atenció més intensa al sensellarisme, amb suports específics per 
a joves sense referents familiars 

2 
projectes 

Destaquem: Nou equipaments per a joves; Centre per a dones en 
situació d’exclusió residencial. 

100% 
PAM 
2.1.2. 

 

 

Pla de xoc per reduir les llistes d’espera de les meses 
d’emergència i  garantir el nivell d’atenció a joves, dones i 
persones amb addiccions sense llar. 

1 
projecte Destaquem: Captació d’habitatges 

91% 
PAM 
2.1.3. 

 

 

Garantir el dret a l’alimentació a través del treball en xarxa i els 
programes de detecció de persones grans o dependents que 
necessiten servei d’àpats a domicili.   

2 
projectes Destaquem:  Projecte Alimenta; Criteris de menjar saludable als plecs 

100% 
PAM 
2.1.4. 

 

 

Crear un sistema d’ajuts complementaris a l’ingrés mínim vital i 
a la renda garantida de ciutadania, amb especial atenció a la 
pobresa infantil i a les persones amb discapacitat 

2 
projectes Destaquem:  Fons 0-16; Fons urgència COVID 

100% 
PAM 
2.1.5. 

 

 

Reduir al màxim el nombre de persones que dormen al carrer, 
garantir l’allotjament d’emergència en situació d’exclusió 
residencial severa 

1 
projecte Destaquem: Nou model d’atenció a persones sense llar 

100% 
PAM 
2.1.6. 

 

 

Fusionar les targetes socials existents en una de sola, 
diversificant-ne i ampliant-ne l’abast 

1 
projecte Destaquem: Targeta Barcelona Solidària unificada 

  77% 
PAM 
2.1.7. 

 

 

Estratègia d’inclusió social i de reducció de les desigualtats en  
coproducció amb el tercer sector 

2 
projectes 

Destaquem: Estratègia d’Inclusió 2017-2030; Pla d'Actuació de l'Acord 
Ciutadà 2020-23 

100% 
PAM 
2.1.8. 

 

 
Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat 

2 
projectes Destaquem:  Sensellarisme femení; Programa Làbora 
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Escenari 2: Atenció i inclusió social 
Actuacions i projectes principals 

 

87% 
PAM 
2.1.9 

 

 

Innovació i la tecnologia al servei dels drets socials i les cures, 
fent front a la bretxa digital 

6 
projectes 

Destaquem: Innovació social; Oficina Virtual d’Atenció Ciutadana Social; 
ChatsBots; Projecte A-Vici 

100% 
PAM 
2.2.1. 

 

 

Participar en la revisió del model de centres residencials, així 
com reforçar l’atenció domiciliària i el Servei de Teleassistència 

3 
projectes 

Destaquem: SAD de proximitat; Nova licitació Teleasistència; Revisió amb 
la Generalitat model de residències. 

80% 
PAM 
2.2.2. 

 

 

Aprofundir en la integració social i sanitària en els recursos 
sociosanitaris i residències de gent gran municipals, i 
incrementar el programa “Respir Familiar” 

4 
projectes Destaquem: Respis Plus; Unitats de convivència 

100% 
PAM 
2.2.3. 

 

 

Nou model de SAD desplegant com a mínim 60 noves superilles 
de SAD 

5 
projectes 

Destaquem: SAD de proximitat; Reglamentar el SAD; 34 superilles socials 
SAD implantades 

100% 
PAM 
2.2.4. 

 

 

Adaptar els casals de gent gran per incorporar la mirada de la 
soledat i per donar resposta a l’adaptació tecnològica de les 
persones grans 

2 
projectes Destaquem: Compromís casals contra la soledat 

100% 
PAM 
2.2.5. 

 

 

Elaborar el programa “Barcelona Persones Grans 2022-2026” 
per promoure la participació, l’autonomia i l’envelliment actiu, 
per a una ciutat amiga i adaptada a les necessitats  

1 
projecte 

Destaquem: Pla Barcelona Ciutat Amigable amb les Persones Grans 
2022-2030 

95% 
PAM 
2.3.1.   

 
Pla local de promoció de la formació i l’ocupació de les 
persones amb discapacitat i/o trastorn mental per a la seva 
incorporació al mercat ordinari de treball  

6 
projectes 

Destaquem: Projectes: Inclou futur i  Quioscos; Inclusió al mercat 
ordinari de treball;  

99% 
PAM 
2.3.2. 

 

 

Pla  d’accessibilitat universal de Barcelona i la candidatura a 
Ciutat Europea més Accessible 

8 
projectes 

Destaquem: Estratègia Accesibilitat; Espais de joc accessibles; Suport a 
les platges; Ampliacio transport especial 
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Escenari 2: Atenció i inclusió social 
Actuacions i projectes principals 
 

75% 
PAM 
2.3.3.   

 

Més recursos per al Model Municipal del Servei d’Assistència 
Personal per a persones amb discapacitat 

2 
projectes Destaquem: Finaçament Servei d’Assistència Personal;  

85% 
PAM 
2.3.4. 

 

 

Més recursos per al Model Municipal dels Centres de 
Desenvolupament i Atenció Precoç per a infants de 0 fins a 6 
anys 

4 
projectes 

Destaquem: CDIAP Nou Barris i Ciutat Vella; Indicadors sintètics infància 
en risc. Projecte “Creixem” 

100% 
PAM 
2.3.5. 

 

 

Destinant el 5% de les Promocions d'Habitatge Públic a 
projectes d'autonomia personal i d'altres projectes innovadors 
de proximitat 

1 
projecte Destaquem: 100 nous habitatges 

100% 
PAM 
2.3.6. 

 

 

Subvencions “La Meva Llar” de millora de l’accessibilitat física i 
comunicativa d’habitatges on viuen persones amb discapacitat 

2 
projectes Destaquem: 1M d’€ millora accessibilitat; Convocatòria des de l’IMHAB 

100% 
PAM 
2.4.1. 

 

 
Nou Pla de prevenció de les drogodependències 2021-2024 

2 
projectes Destaquem: Avaluació Pla 2017-2020; Nou Pla 2021-2024 

100% 
PAM 
2.4.2. 

 

 

Abordatge de l’addicció al joc en el marc de l’abordatge 
integral del Pla de drogues. 

     3 
projectes Destaquem: Regulació dels jocs d’atzar; Prevenció del Joc a les escoles 

100% 
PAM 
2.4.3. 

 

 

Garantir l’atenció ofert durant l’estat d’alarma per a joves, 
dones i persones amb addiccions sense llar 

1 
projecte Destaquem: Alberg  per a persones consumidores 

87% 
PAM 
2.4.4. 

 

 

Accés a l’atenció odontològica per a persones vulnerables i 
ampliant l’accés per a nens i nenes 

4 
projectes 

Destaquem: Obertura de nous espais; Cofinançament amb CatSalut pel 
servei gratuït 
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Escenari 2: Atenció i inclusió social 
Actuacions i projectes principals 

 

100% 
PAM 
2.4.5. 

 

 

Vigilància de la salut pública amb protocols clars i compartits 
per estar preparats davant d’un possible rebrot de la pandèmia  

2 
projectes Destaquem: Protocols amb la Generalitat; Rastreig i vigilància de la Covid 

100% 
PAM 
2.4.6. 

 

 

Model d’atenció i de cures de proximitat per millorar l’atenció 
social, sobretot a persones grans i persones amb discapacitats i 
petita infància: Superilles de la cura  

3 
projectes Destaquem: Projecte “VilaVeïna”; Targeta cuidadora 

100% 
PAM 
2.4.7. 

 

 

En el marc de l’Estratègia de salut mental de Barcelona, 
incorporar la prevenció del suïcidi 

5 
projectes 

Destaquem: Estratègia prevenció suïcidi; Taules de salut mental als 
districtes; Grups de suport emocional; Suport psicològic als Centres 
Oberts 

100% 
PAM 
2.4.8. 

 

 

Dissenyar un pla d’emergència metropolità específic per a 
pandèmies  que prevegi les actuacions urgents  

1 
projecte Destaquem: Pla Específic de Protecció Civil per Risc Sanitari 

84% 
PAM 
2.4.9. 

 

 

Facilitar la reforma i ampliació dels equipaments sanitaris 
(hospitals i CAP), el reforç de la telemedicina i millorar la 
coordinació sociosanitària 

4 
projectes 

Destaquem: Esapis per CAP’s Raval Nord, Gòtic, Fort Pienc, Besòs, Horta, 
Barceloneta, Casc Antic, Raval Sud, Congrés, Sagrera; 2a fase H del Mar 

100% 
PAM 

2.4.10. 
 

 

Monitorar les desigualtats de salut amb perspectiva de drets i 
de gènere 

2 
projectes Destaquem: Pla i infome periòdic de monitoratge 

90% 
PAM 
2.6.1. 

 

 

Reforçar el suport a la infància, prioritzant les famílies en 
situació de vulnerabilitat, les monoparentals i les nombroses. 
Ampliar les beques menjador tot l’any 

2 
projectes Destaquem: Espais familiars integrats; Atenció psicoterapeuta en SEAIAs 

100% 
PAM 
2.6.2. 

 

 

Coordinar el model municipal de servei socioeducatiu per a 
infància i famílies en situació de risc social, i ampliar la Xarxa de 
Centres Oberts amb un nou model de finançament. 

2 
projectes 

Destaquem: Cartera de serveis socieducatius; Obertura de centres per 
part d’entitats 
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Escenari 2: Atenció i inclusió social 
Actuacions i projectes principals 
 

100% 
PAM 
2.6.3.   

 

Atorgar sense topall econòmic els ajuts econòmics a les famílies 
per a la campanya de vacances d’estiu “T’estiu Molt” 

1 
projecte Destaquem: Ajuts sense topall econòmic 

100% 
PAM 
2.6.4. 

 

 

Nous espais i més representativitat per promoure la participació 
real i efectiva dels infants 

1 
projecte Destaquem: Pla d’Infància 2021-2030 

100% 
PAM 
2.7.1. 

 

 

 “La joventut no s’atura!”, programa que incorpora 38 accions 
en el camp de l’educació, el benestar, l’habitatge, l’ocupació 
juvenil i la participació i l’associacionisme juvenil 

3 
projectes 

Destaquem:  Programes: Aquí t’escoltem;  Club de la feina; La joventut 
no s’atura 

100% 
PAM 
2.7.2.   

 

Adaptar els serveis d’atenció, orientació, acompanyament i 
assessorament al període covid-19 i post-covid-19 des de la 
Xarxa dels Punts InfoJOVE 

1 
projecte Destaquem: Adaptació del servei 

100% 
PAM 
2.8.1.   

 

Empadronament actiu per facilitar la inserció social i laboral de 
persones vulnerables. 

1 
Projecte Destaquem: Revisiño del circuit 

100% 
PAM 
2.8.2. 

 

 

Reforçar el Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats 
(SAIER) per evitar la irregularitat sobrevinguda i facilitar la 
regularització 

5 
projectes Destaquem: Nou plec i millores del servei; Integració als SIAS;  

100% 
PAM 
2.8.3. 

 

 

Projecte de mentoria per a joves migrats (18-25 anys): 
allotjament i acompanyament per millorar la seva autonomia en 
el procés d’acollida 

1 
projecte Destaquem: BCN Acull en llars ciutadanes 

80% 
PAM 
2.9.1. 

 

 

Estratègia contra l’LGTBI-fòbia: prevenció, detecció i abordatge 
en diferents àmbits (l’esport, el transport, l’escola, el món 
laboral o l’espai públic) 

2 
projectes 

Destaquem: Protocol contra les agressions; Coordinació centre LGTBI i 
dispositius municipals 
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Escenari 2: Atenció i inclusió social 
Actuacions i projectes principals 

 

100% 
PAM 

2.10.1. 
 

 

Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030 posant en 
marxa el web “Barcelona contra la soledat” i l’Observatori de la 
Soledat de Barcelona 

1 
projecte Destaquem: Elaboració de l’Estratègia 

95% 
PAM 

2.10.2. 
 

 

Accions i processos comunitaris per combatre la soledat no 
volguda als barris 

2 
projectes Destaquem: Ampliació programa RADARS; Nous espais NECOR  

100%  
PAM 

2.10.3.   

 

Recursos per millorar la salut mental i emocional, amb especial 
atenció a la detecció de persones en situació de soledat no 
volguda 

1 
projecte Destaquem: Promoció de l’Envelliment actiu 
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Escenari 3: Transició ecològica 
Actuacions i projectes principals 
 

100% 
PAM 
3.1.1. 

 

 

Reduir el vehicle privat contaminant, promovent l’electrificació 
de la mobilitat i les formes d’ús compartit de vehicles elèctrics 

1 
projecte Destaquem: Punts de recàrrega municipal 

100% 
PAM 
3.1.2.   

 
Implantar la zona de baixes emissions - ZBE. 

3 
projectes Destaquem:  Implantació i nova ordenança de la ZBE 

100% 
PAM 
3.1.3. 

 

 

Declarar l’emergència climàtica, amb accions concretes 
provinents de la Taula per l’Emergència Climàtica  

8 
projectes 

Destaquem:  Xarxa refugis climàtics; Pla Clima per l’emergència 2030 i 
Pla de cultural i sostenibilitat 2020-2030 

100% 
PAM 
3.1.4. 

 

 

Nou Pla director integral de sanejament que permeti 
l’adaptació a l’emergència climàtica 

4 
projectes 

Destaquem:  Col·lector Diagonal; Projectes del dipòsit pulivial de Prim i el 
col·lector de Vilà Vilà. 

100% 
PAM 
3.1.5. 

 

 

Incorporar la dimensió de dret humà i bé comú al servei públic 
de l’aigua, amb una regulació que vetlli per l’interès general. 

2 
projectes 

Destaquem:  Presidència de l’AMAP, Associació de Municipis i entitats 
per l’Aigua Pública) 

97% 
PAM 
3.3.1. 

 

 

Nou  Pla del verd i la biodiversitat, ampliant la infraestructura 
verda en 40 ha, i amb un pla especial de protecció del medi 
natural de Collserola 

14 
projectes 

Destaquem:  Jardins Pla i Armengol i de Josep Pous i Pagès; Parc de Can 
Batlló, de La Marina, de les Glòries i de la Ciutadella 

100% 
PAM 
3.3.2. 

 

 

Pla de naturalització dels espais verds i de rehabilitació de 
parcs i jardins 

2 
projectes Destaquem:  Renovació de 10 àrees de joc 

97% 
PAM 
3.3.3. 

 

 

Estratègia d’agricultura urbana i de suport al teixit 
agroecològic, tot garantint les activitats ramaderes a Collserola 

2 
projectes Destaquem:  Mans al verd i pasturatge a Collserola 
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Escenari 3: Transició ecològica 
Actuacions i projectes principals 

 

73% 
PAM 
3.3.4. 

 

 

Pla estratègic del nou model del Zoo de Barcelona, millorant les 
instal.lacions existents i iniciant les noves segons el nou model 

5 
projectes 

Destaquem:  Nous espais i rehablitacions de la Sabana.Sahelm Terrari i 
Komodo; Grans simis i invertebrats 

87% 
PAM 
3.3.5.   

 

Construir un nou CAACB - Centre d’Acollida d’Animals de 
Companyia de Barcelona, fent millores al centre actual 

2 
projectes Destaquem:  Manteniment CAAB; licitaciò nou CAAB 

70% 
PAM 
3.3.6.   

 

Adaptar l’Ordenança als canvis del Codi penal i de la Llei de 
seguretat ciutadana, referits al comerç i als espectacles 

2 
projectes 

Destaquem:  Campanya “millor adopta”; Adaptació a l’ordenança estatal 
 

100% 
PAM 
3.4.1. 

 

 

Iniciatives de col.laboració publicoprivades per incrementar 
l’autoconsum i la generació d’energia renovable en terrats, tot 
reforçant l’empresa municipal Barcelona Energia 

4 
projectes 

Destaquem:  Barcelona Energia; Generació energètica en dependències 
municipals; Contracte manteniment enllumenat públic 

100% 
PAM 
3.4.2. 

 

 

Ampliar les ajudes econòmiques i subvencions a particulars per 
arribar a l’objectiu del 50% d’origen renovable en el consum 
elèctric 

1 
projecte Destaquem:  Autoconsum compartit; comunitats energètiques 

100% 
PAM 
3.4.3. 

 

 

Rehabilitació energètica dels habitatges com a criteri central en 
la política i els ajuts a la rehabilitació. 

1 
projecte Destaquem:  Rehabilitació amb criteris energètics 

100% 
PAM 
3.5.1. 

 

 
Model de residu zero i la reutilització en el conjunt de la ciutat 

3 
projectes 

Destaquem:  Pla residu zero; Nova txa de residus; Nou contracte de 
neteja 

100% 
PAM 
3.5.2.   

 

Ampliar els sistemes de recollida de residus individualitzats per 
promoure l’economia circular 

1 
projecte Destaquem: Nous models de recollida i recolli da comercial 
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Escenari 4: Mobilitat 
Actuacions i projectes principals 
 

100% 
PAM 
3.2.1. 

 

 

Nou Pla de mobilitat urbana 2019-2024, amb una nova 
estratègia de distribució urbana de mercaderies (DUM), 
potenciant les microplataformes, i l’electromobilitat 

1 
projecte Destaquem: Pla de Mobilitat Urbana 2024 

100% 
PAM 
3.2.2. 

 

 

Elaborar un pla de distribució de mercaderia lleugera 
(paqueteria) i d’últim quilòmetre, sectoritzant el repartiment de 
mercaderies amb criteris de proximitat 

2 
projectes 

Destaquem: Microplataformes de distribució de mercaderies amb criteris 
de territori; Mesures tarifàries per reduir l'impacte ambiental de la DUM 

100% 
PAM 
3.2.3. 

 

 

Mesures per millorar la mobilitat a peu (antipals, baixada de 
motos i bicicletes de voreres) i afavorir la mobilitat vertical. 

3 
projectes 

Destaquem: Escales i ascensors; accessibilitat a l'espai públic; Pla de 
mobilitat a peu 

100% 
PAM 
3.2.4. 

 

 

Fer la ciutat més pedalable: més carrils bici afavorint la seva 
connexió, amb més seguretat, passant a calçada carrils en 
vorera, unidireccionals, amb aparcaments segurs 

2 
projectes Destaquem: Millorar la xarxa de carrils bici; Incrementar els carrils bici 

97% 
PAM 
3.2.5. 

 

 

Finançament del transport públic, millorant-ne la seguretat, 
l’accessibilitat, la freqüència i la connectivitat. Ampliar la 
segregació de carrils bus i crear-ne de nous metropolitans 

6 
projectes 

Destaquem: xarxa d'autobusos urbans; Reordenar els terminals d' 
autobusos supramunicipals; paviment de 9 trams de carril bus  

100% 
PAM 
3.2.6. 

 

 

Revisió tarifària del transport públic per fomentar-ne l’ús 
habitual 

2 
projectes Destaquem: Revisió tarifària del transport públic;  

90% 
PAM 
3.2.7. 

 

 

Connexió del tramvia, amb consens amb el veïnat i el comerç 
per reduir l’impacte de l’obra 

2 
projectes 

Destaquem: Tramvia. F1 (Glòries - Girona) Urbanització; Tramvia. F1 
(Glòries - Girona) Infraestructura ferroviària 

90% 
PAM 
3.2.8. 

 

 

Ampliar a la major part de la ciutat la Zona 30, i de manera 
progressiva a l’entorn de les escoles de la ciutat 

2 
projectes 

Destaquem: Extensió de la limitació de 30 km/h al 75% de la xarxa viària; 
Aplicar velocitat 30 a totes les vies de la xarxa secundària 
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Escenari 4: Mobilitat 
Actuacions i projectes principals 

 

100% 
PAM 
3.2.9. 

 

 
Nou Pla de seguretat viària 

5 
projectes Destaquem: nou pla de seguretat viària 

100% 
PAM 

3.2.10. 
 

 

Pactes laborals i socials per afavorir la flexibilitat horària 
d’entrada i presència a la feina, així com els plans de 
desplaçament d’empresa 

1 
projectes Destaquem: Pla de desplaçaments intern de l'Ajuntament de Barcelona 

100% 
PAM 

3.2.11. 
 

 
Ordenar la mobilitat turística 

1 
projectes Destaquem: Creació hub autocars turistics - estació Nord 

100% 
PAM 

3.2.12. 
 

 

Estratègia d’aparcaments, regulant l’aparcament a tot l’espai 
públic alliberament d’espai en superfície 

2 
projectes 

Destaquem: Ampliar la regulació de l'aparcament a l'espai públic; 
Modificació de l'ordenança fiscal 3.12 

100% 
PAM 

3.2.13. 
 

 

Obres de Rodalies i FGC previstes (intercanviadors), amb 
aparcaments dissuasori metropolità, i  adequar els trens per 
transportar vehicles de mobilitat personal 

1 
projectes Destaquem: Coordinació i seguiment de les obres ferroviàries 

90% 
PAM 

3.2.14. 
 

 
Regularitzar tots el modes de mobilitat d’ús compartit 

3 
projectes 

Destaquem: regulació metropolitana de motosharing juntament amb 
AMB i municipis 

100% 
PAM 

3.2.15. 
 

 

EIT Urban Mobility: amb nous models de mobilitat.  Generar 
sinergies entre administracions, altres ciutats, universitats i 
empreses 

1 
projectes Destaquem: Seguiment dels projectes del KIC Urban Mobility 
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Escenari 5: Educació, ciència,  cultural i esports 
Actuacions i projectes principals 
 

93% 
PAM 
4.1.1. 

 

 

Ampliar places d’Escoles Bressol municipals i impulsant la 
Xarxa d’Espais Familiars de Criança Municipals (EFCM), amb un 
pla de xoc contra l’abandonament escolar 

5 
projectes 

Destaquem: Nou model i creació d’espias familiars i de criança; patis 
oberts a les EBM; Cessio espais a famílies amb infants 0-3 

99% 
PAM 
4.1.2. 

 

 

Augmentar la dotació de personal als centres d’alta 
complexitat de reforç educatiu i incrementar el nombre 
d’educadors socials. 

7 
projectes 

Destaquem: Oferta de noves EBM; Pla de xoc contra l’abandonament; 
Escola segones oportuntats; Educadors als centres d’alta complexitat 

97% 
PAM 
4.1.3. 

 

 

Incorporar centres privats concertats (infantil, primària i 
secundària obligatòria i postobligatòria) a titularitat pública, i 
una aposta pel model institut escola. 

8 
projectes 

Destaquem: Incorporació de 8 centres; Creació de nous instituts-escoles; 
Programa “Protegim les escoles”; Plans de pintures, de patis escolars  

66% 
PAM 
4.1.4.   

 

Pla específic per combatre la bretxa digital en l’àmbit educatiu 
amb accés a dispositius i continguts digitals, la figura de 
referent digital i amb plans de capacitació parental 

5 
projectes 

Destaquem: Dispositius digitals; Pla contra la bretxa digital; Capacitació 
parental a centres d’alta complexitat; Formació al llarg de la vida 

100% 
PAM 
4.1.5. 

 

 

Garantir tot l’any l’aprenentatge extraescolar i el lleure 
educatiu a tots els infants en situació de vulnerabilitat, 
incrementant la cobertura gratuïta d’activitats extraescolars 

2 
projectes Destaquem: Programa “Tardes educatives”; Subvencions 

100% 
PAM 
4.1.6. 

 

 

Usos educatius dels equipaments i de l’espai públic per 
resoldre necessitats d’espai i generar més connexions dels 
centres escolars amb l’entorn 

1 
projecte Destaquem: Programa “Ampliem les escoles” 

95% 
PAM 
4.1.7.   

 

Reforçar els projectes artístics i de creació dins i fora de 
l’escola i reforçar la Xarxa d’Escoles Municipals de Música i Arts 
en el desplegament de l’estratègia de cultura i educació. 

2 
projectes Destaquem: Relació centres educatius i escoles municipals de música 

92% 
PAM 
4.1.8. 

 

 

Desenvolupar el caràcter de ciutat educadora de Barcelona, 
amb més connexió amb el món de la cultura, la recerca 
científica i els ateneus de cultura popular 

3 
projectes 

Destaquem:  Coordinació als centres educatius d’alta complexitat; 
Alimentació saludable a les escoles 
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Escenari 5: Educació, ciència,  cultural i esports 
Actuacions i projectes principals 

 

100% 
PAM 
4.2.1. 

 

 

Reforçar el sector biomèdic, amb especial èmfasi a curt termini 
en la recerca per a l’obtenció d’una vacuna o cura per a la 
malaltia covid-19. 

4 
projectes 

Destaquem:  Col·laboracions amb Live Sience Launch Site, 'Insitut de 
Salut Global de Barcelona; Fundació Bcn Beta Brain Research Center;  

100% 
PAM 
4.2.2. 

 

 

Consolidació de Barcelona com a capital referent en ciència, 
desenvolupant el Pla de ciència, i reforç de la cultura científica 
per i amb la ciutadania. 

6 
projectes 

Destaquem:  Fundació Julio Muñoz i Ramonet; Programa Prometeus; 
Subvencions; Oficina de Ciència Ciutadana 

100% 
PAM 
4.2.3. 

 

 

Promoure el reconeixement i la visibilitat de la capitalitat 
científica de Barcelona, incorporant jove talent investigador als 
centres de recerca connectats amb els centres universitaris 

6 
projectes 

Destaquem:  Tres edicions del “Premi Hipàtia”; Convenis amb 
universitats; Projecte “Collide”; ISEA 2022 i 2023 

87% 
PAM 
4.2.4.   

 

Promoure un campus de recerca dins del parc de la Ciutadella i 
el seu entorn, reconversió d’equipaments i activitats per 
reforçar la connexió amb el front litoral. 

4 
projectes 

Destaquem:  Projectes: Bcn Mar de Ciència; Mercat del Peix; 
Finançament  NGEU Ciutadella del Coneixement ; Rehabilitació edificis 

X 
10% 

PAM 
4.2.5. 

 

 

Transferència de coneixement i de tecnologia en tots els 
àmbits, convertint-los en projectes rellevants per a Barcelona 

3 
projectes Destaquem:  Biennal de Ciència i Ciutat 2021 i 2023; Projecte Escolab 

X 
100% 

PAM 
4.3.1. 

 

 

Suport a la petició perquè el 7% dels fons europeus de 
recuperació vagin destinats a l’àmbit cultural i millorant el 
finançament del sector  

1 
projecte Destaquem:  Conveni Cocapitalitat 

97% 
PAM 
4.3.2.   

 

Consolidar el sistema de cultura de base i els equipaments de 
proximitat, com a planter creatiu, connector dels àmbits 
cultural i educatiu 

3 
projectes 

Destaquem: Barcelona Districte Cultural adaptació on line; Estratègia 
cultural de La Rambla 
 

100% 
PAM 
4.3.3. 

 

 

Programes específics de suport als sectors artístics, públics, 
privats i comunitaris 

6 
projectes 

Destaquem: Beques i subvencions; Compra d’art amb el MACBA; 
Coproduir el projecte Sala Barcelona amb ASACC 
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Escenari 5: Educació, ciència,  cultural i esports 
Actuacions i projectes principals 
 

95% 
PAM 
4.3.4.   

 

Programes d’accés a la cultura, sobretot dels sectors 
vulnerables o en risc d’exclusió social 

2 
projectes Destaquem:  Suport al teixit cultural; Programa “En residència” 

100% 
PAM 
4.3.5. 

 

 

Millorar el finançament i la centralitat dels grans equipaments 
culturals, com motor d’un ecosistema cultural, educatiu i social, 
amb una campanya que n’incentivi l’ús per part de la ciutadania 

2 
projectes 

Destaquem:  Suport econòmic a consorcis i fundacions 
 

100% 
PAM 
4.3.6. 

 

 

Suport estructural i financer a les empreses i indústries 
culturals, amb una especial atenció al sector del llibre i a nous 
sectors emergents 

3 
projectes 

Destaquem:  Compra a llibreries de proximitat; Suport celebració 23 de 
juliol;  

95% 
PAM 
4.3.7.   

 

Reforçar als districtes el Barcelona Districte Cultural, La Mercè 
als barris, etc., així com la Xarxa de Fàbriques de Creació  

2 
projectes 

Destaquem: Programes comunitàris: xarxa de ràdios; xarxes de memòria; 
arxius oberts 

100% 
PAM 
4.4.1.   

 

Ampliar els ajuts i les tarifes socials per garantir l’accés 
universal a l’activitat física i l’esport 

2 
projectes Destaquem: Ajuts a infants i joves 

82% 
PAM 
4.4.2. 

 

 

Pla de sostenibilitat per a la xarxa d’equipaments esportius, i 
un pla de suport econòmic a clubs i entitats esportives, 
potenciant el servei d’sssessorament i el pla de formació 

4 
projectes 

Destaquem: Pla de requilibri per la Covid; Oficina de l’Esport de 
Barcelona; Instal·lacio plaques fotovoltaiques 

100% 
PAM 
4.4.3. 

 

 

“Pavelló blau”, amb usos i equipaments vinculats als esports 
nàutics i de platja al Front Litoral. 

2 
projectes Destaquem: Definicio Pla d’acció Pavelló blau 

75% 
PAM 
4.4.4.   

 

 “22@ de l’esport” hub d’esport i tecnologia, tot promovent la 
cultura esportiva de la ciutat, amb innovació i digitalització.  

1 
projecte Destaquem: Creacio BCN Sports Tech HUB 
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Escenari 5: Educació, ciència,  cultural i esports 
Actuacions i projectes principals 

 

100% 
PAM 
4.4.5. 

 

 

Promoure l’esport i l’activitat física no reglada i no competitiva 
com a factor de salut (“recepta esportiva”) 

1 
projecte 

Destaquem: Pla de comunicació per la promoció de l'esport com a instrument 
de la salut 

95% 
PAM 
4.4.6. 

 

 

Enfortir la ciutat com a capital esportiva amb la captació de 
nous formats i esdeveniments esportius 

2 
projectes Destaquem:  Captació d’esdeveniments internacionals 
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Escenari 6: Habitatge i rehabilitació 
Actuacions i projectes principals 
 

100% 
PAM 
5.3.1. 

 

 

Construcció d’habitatge assequible, de lloguer i dotacional a 
través de mecanismes de cooperació i publicoprivada, i ampliar 
la borsa de lloguer municipal (grans tenidors, pisos turístics) 

3 
projectes 

Destaquem: Conveni amb cooperatives i entitats del tercer sector; 
Incorporació de finques privades senceres; captació de pisos turístics 

100% 
PAM 
5.3.2. 

 

 

Noves modalitats d’habitatge accessible (amb serveis, pisos 
compartits, etc.) per a les persones grans i persones amb 
discapacitats, i un programa d’accés a l’habitatge per a joves 

2 
projectes 

Destaquem: Augmentar les reserves per a persones amb diversitat 
funcional al 5% a les promocions d'HPO; cohabitatge per a gent gran 

100% 
PAM 
5.3.3. 

 

 

Aprofundir en la mediació comunitària pels pisos ocupats i fer 
un cens del nombre de llars afectades (servei del SIPHO) 

1 
projecte Destaquem: Elaboració i execució del nou contracte SIPHO 

100% 
PAM 
5.3.4. 

 

 

Pla de rehabilitació del parc d’habitatge (confort, eficiència 
energètica i energies renovables, accessibilitat, espais comuns). 
Creació d’una oficina municipal de suport a la rehabilitació 

2 
projectes 

Destaquem: nou Pla de rehabilitació que permeti l'accés als ajuts 
europeus per a la rehabilitació energètica; Oficina municipal 

100% 
PAM 
5.3.5. 

 

 

Ajuts a la rehabilitació a les finques i els barris més vulnerables 
amb un èmfasi especial cap a la reconversió energètica i la 
millora ambiental. 

2 
projectes 

Destaquem: programa de regeneració urbana; Mecanisme per l'Energia 
Sostenible de Barcelona (MES Barcelona) 

70% 
PAM 
5.3.6. 

 

 

Centre contra l’assetjament immobiliari, amb assessorament 
sobre els drets, un portal de denúncies de pràctiques abusives i 
infrahabitatges, tot reforçant les sancions davant l’assetjament 

1 
projecte Destaquem: servei (en línia) d’assessorament 

100% 
PAM 
5.3.7. 

 

 

Treballar amb l’Estat la modificació de la normativa del mercat 
de lloguer immobiliari per habilitar els ajuntaments a declarar 
zones urbanes de mercat tensionat 

2 
projectes 

Destaquem: aportacions a la futura Llei Estatal de vivienda; declarar 
zones urbanes de mercat tensionat 

85% 
PAM 
5.3.8. 

 

 

Replantejar els espais comuns dels edificis residencials que 
fomentin la vida comunitària, els espais per a les cures i el 
teletreball 

2 
projectes 

Destaquem: Flexibilitzar la normativa per dotar-se de noves zones 
comunes o donar nous usos a porteries, terrats, i altres espais comuns 
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Escenari 7: Transformacions urbanes 
Actuacions i projectes principals 

 

95% 
PAM 
5.4.1. 

 

 
Estendre el programa Superilles, ecoxamfrans i eixos verds  

6 
projectes 

Destaquem: Superilla Eixample: 4 Eixos verds i 4 noves places; Superilla 
Horta. Millores funcionals F2; Superilla Hostafrancs 

90% 
PAM 
5.4.2. 

 

 
Iniciar la transformació del corredor verd de Pi i Margall 

1 
projecte 

Destaquem: Urbanització del carrer Pi i Margall (Corredor Verd. Pi i 
Margall) 

100% 
PAM 
5.4.3. 

 

 

Dissenyar l’espai públic centrat en els i les vianants i garantint 
l’accessibilitat universal, amigable amb infants i persones grans i 
ampliar la infraestructura pedalable 

2 
projectes 

Destaquem: Millora de la xarxa de carrils bici;  Incrementar carrils 
bici 

100% 
PAM 
5.4.4. 

 

 

Ampliar les pacificacions i obertura de carrers a la ciutadania 
amb itineraris segurs, consolidar el programa Obrim Carrers 

1 
projecte Destaquem: Implantació del programa "Obrim Carrers" 

100% 
PAM 
5.4.5. 

 

 

Millorar les condicions ambientals i seguretat d’entorn i dels 
patis dels centres educatius, amb els programes: “Protegim les 
escoles”,  “Escola respira”, i “Refugis Climàtics”  

5 
projectes 

Destaquem: 73 entorns escolars pacificats actuacions 2022; Escola 
Respira; xarxa d'espais de refugi climàtic 

100% 
PAM 
5.4.6. 

 

 
Transformació integral de la via Laietana. 

4 
projectes 

Destaquem: Tram 2.1 C Joaquim Pou a Pl Antoni Maura; Trams 1 i 3 Pl. 
Urquinaona a Dr. Joaquim Pou + Jonqueres 

99% 
PAM 
5.4.7. 

 

 
Continuar amb la transformació de l’avinguda Meridiana 

4 
projectes 

Destaquem: Tram València-Navas-Estivill; Tram Navas Estivill-Felip II; 
Tram Felip II-Fabra i Puig 

96% 
PAM 
5.4.8. 

 

 

Continuar amb la transformació de la plaça de les Glòries 
Catalanes 

6 
projectes 

Destaquem: Urbanització sector Tramvia; Pla de millora urbana sector 
planejament de Glòries. Aprovació definitiva 

 



 

Informe PAM 
Final de mandat 2019-2023 
 

122 

Escenari 7: Transformacions urbanes 
Actuacions i projectes principals 
 

100% 
PAM 
5.4.9. 

 

 
Estudiar el cobriment de la ronda de Dalt. 

2 
projectes 

Destaquem: Finalització de la cobertura de la Ronda de Dalt Lot 2 T1 F1; 
projecte Cobertura de la Ronda de Dalt Lot 2 T1 F2 

100% 
PAM 

5.4.10. 
 

 

Iniciar les transformacions urbanístiques i la redacció dels 
projectes dels equipaments de la transformació de La Model. 

7 
projectes Destaquem: MPGM Aprovació definitiva 

81% 
PAM 

5.4.11. 
 

 

Impulsar el desenvolupament dels àmbits de la Marina del Prat 
Vermell, la Sagrera, entre d’altres 

8 
projectes 

Destaquem: Marina del Prat Vermell: Parc Central;  Estació Sant Andreu 
Comtal; MPGM Sector Prim;  

92% 
PAM 

5.4.12. 
 

 

Impulsar processos de regeneració urbana en barris de 
Barcelona com la Trinitat Vella, Can Peguera i d’altres. 

6 
projectes 

Destaquem:  Trinitat Vella. Licitació i inici d'execució primeres obres; 
Sud-Oest del Besòs. Pilot 

100% 
PAM 

5.4.13. 
 

 

Aplicar el Manual d’urbanisme de la vida quotidiana. Revisió del 
mobiliari urbà en clau de perspectiva de gènere. 

1 
projectes Destaquem: Aplicació del Manual d'urbanisme de la vida quotidiana 

94% 
PAM 

5.4.14. 
 

 

Desenvolupar el pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més 
inclusiu i sostenible”. Modificar el planejament urbanístic 

10 
projectes 

Destaquem: MPGM 22@. Per un 22@ més inclusiu i sostenible; Redacció 
de nou PEI per un 22@ més inclusiu i sostenible 

100% 
PAM 

5.4.15. 
 

 

Accions i instruments de revisió del Catàleg de patrimoni 
arquitectònic i dels teixits urbans per protegir la singularitat i 
els elements d’identitat dels barris  

4 
projectes 

Destaquem: Pla Especial de Protecció del Patrimoni Històric artístic dels 
barris tracionals de la Vila de Gràcia 

100% 
PAM 
5.5.1. 

 

 

Impulsar el nou Pla estratègic metropolità 2020-2030, 
implicant els actors institucionals, econòmics i socials de tota la 
regió metropolitana 

x 
projectes Destaquem: Nou Pla Estratègic Metropolità 2020-2030. 
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Escenari 7: Transformacions urbanes 
Actuacions i projectes principals 

 

100% 
PAM 
5.5.2. 

 

 

Impulsar el nou Pla director urbanístic (PDU) de l’Àrea 
Metropolitana 

2 
projectes Destaquem: Aprovació inicial del Pla director urbanístic (PDU) 

95% 
PAM 
5.5.3. 

 

 

Prioritzar les actuacions estratègiques (la nova estació de Sant 
Andreu Comtal, el nou hub de connexions de la Sagrera, 
connexió de l’L4 entre La Pau i Sagrera Meridiana...) 

2 
projectes 

Destaquem: Tramvia. F1 (Glòries - Girona) Infraestructura ferroviària; 
Sant Andreu Comtal 

100% 
PAM 
5.5.4. 

 

 

Transformar els polígons industrials de l’àmbit Besòs garantint 
l’activitat industrial basada en l’economia verda i la 
sostenibilitat. 

2 
projectes Destaquem: MPGM Mercedes 
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Escenari 8: Convivència, prevenció i seguretat 
Actuacions i projectes principals 
 

100% 
PAM 
5.2.1. 

 

 

Pla de convivència i civisme per intensificar i potenciar els usos 
convivencials de l’espai públic i les relacions veïnals 

4 
projectes 

Destaquem: Pla per a una nit cívica i segura a Barcelona;  Taula ciutadana 
per a una nit Cívica i Segura; Servei de mediacions nocturnes 

94% 
PAM 
5.2.2. 

 

 

Nou dimensionament dels recursos operatius i del model de 
gestió, i redissenyar i desplegar les unitats de proximitat de la 
Guàrdia Urbana. 

4 
projectes 

Destaquem: Desenvolupament d'un sistema tecnològic (PERSEO); 
Modificació dels P.O 30/09 d'organització operativa i P.O 20/19  

91% 
PAM 
5.2.3. 

 

 

Projecte Metrópolis, estratègia metropolitana per fer la ciutat 
més segura, especialment per a les dones, i ampliant els 
efectius policials al carrer. 

6 
projectes 

Destaquem: Mesura de Govern la Guàrdia Urbana vers les violències 
masclistes 

83% 
PAM 
5.2.4. 

 

 

Pla de seguretat viària, i impulsar el Grup de Treball de 
Mobilitat i Seguretat. 

3 
projectes 

Destaquem: eina tecnològica EDR / CDR; sistema de lectura de 
matrícules per als vehicles de la Guàrdia Urbana 
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Escenari 9: Feminismes i transversalitat de gènere 
Actuacions i projectes principals 

 

85% 
PAM 
2.5.1. 

 

 

Millorar el model d’atenció a les violències sexuals, amb 
programes d’educació sexual, amb més recursos contra 
l’exclusió social, la pobresa i la violència masclista. 

2 
projectes 

Destaquem: Increment del pressupost pels dispositiu d'acolliment per 
violència masclista; Creació del circuit d'atenció a les violències sexuals 

100% 
PAM 
2.5.2. 

 

 

Desplegar el model d’atenció al tràfic d’éssers humans (TEH), 
consolidant la unitat d’atenció, impulsant la taula de 
coordinació interinstitucional. 

2 
projectes 

Destaquem: Consolidació de la UTEH; Convocatòria de la Taula de 
coordinació institucional 

100% 
PAM 
2.5.3. 

 

 

Millorar les condicions de vida i l’ocupació de les dones, 
combatent la bretxa salarial i la precarietat laboral, amb 
suport a les entitats actives (450.000 € en 2 anys). 

2 
projectes 

Destaquem: Estratègia Feminització de la pobresa. Subvencions a 
entitats; Projecte "Fem Tech" 

53% 
PAM 
2.5.4. 

 

 

Lluita contra les violències masclistes incorporant la diversitat 
sexual i de gènere, l’abordatge de la violència sexual i generant 
àmplies aliances d’actors socials actius. 

2 
projectes 

Destaquem: Adaptació dels serveis d'atenció a la reforma de la llei 
5/2008; Protocol davant violència masclista en el col.lectiu LGTBI 

100% 
PAM 
6.3.1. 

 

 

Reglament d’equitat de gènere per incloure la perspectiva de 
gènere en les ordenances fiscals, contractació, comunicació, 
subvencions, formació, estadístiques, etc. 

4 
projectes 

Destaquem: Reglament per a l'equitat de gènere a l'Ajuntament de 
Barcelona; unitats de transversalitat de gènere 

100% 
PAM 
6.3.2. 

 

 

Reforma horària en l’horitzó del 2025, per fer de l’Ajuntament 
una Administració emblemàtica en nous models organitzatius i 
usos del temps 

3 
projectes 

Destaquem: Decàleg per a una organització del temps més saludable, 
igualitària i eficient; 43ª edició del Congrés anual de la IATUR 

95% 
PAM 
6.1.6. 

 

 

III Pla d’igualtat municipal, per treballar la igualtat efectiva a 
l’organització. 

2 
projectes 

Destaquem: Aprovació III Pla d'Igualtat d'Oportunitats de dones i homes 
de l'Ajuntament de Barcelona 
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Escenari 10: Bon govern 
Actuacions i projectes principals 
 

100% 
PAM 
6.1.1. 

 

 

“Barcelona a la butxaca”, aplicació (app) com a nou canal de 
ciutat per fer més accessibles i fàcils els serveis municipals 
mitjançant la difusió de continguts. 

1 
projecte Destaquem: Creació de l'app "Barcelona a la Butxaca" 

75% 
PAM 
6.1.2. 

 

 

Adequar les oficines d’atenció ciutadana (OAC) a 
l’Administració electrònica, un canal més fàcil i accessible, amb 
nous dispositius digitals i un nou model d’atenció. 

4 
projectes 

Destaquem: servei d’atenció remota telefònica i per videoconferència 
“L’OAC et truca”; dispositius, escàners i tauletes de signatura electrònica 

100% 
PAM 
6.1.3. 

 

 

Pressupostos municipals reforçats i solvents, orientats a lluitar 
contra els efectes de la pandèmia, incorporant la perspectiva de 
gènere, els ODS i l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle 

2 
projectes 

Destaquem: bases per a l’elaboració del pressupost municipal del 
carboni (NOU); guia metodològica d’impacte de gènere 

100% 
PAM 
6.1.4. 

 

 

Consolidar la Fira de Contractació Pública per impulsar les 
petites i mitjanes empreses, amb un portal de compra pública 
electrònica a l’àrea metropolitana 

1 
projecte Destaquem: Renovació conveni PIMEC 

70% 
PAM 
6.1.5. 

 

 

Agenda Barcelona de col.laboració Estat - Generalitat - 
Ajuntament, pel finançament de grans infraestructures de 
transport i els equipaments culturals 

2 
projectes 

Destaquem: Comissió Mixta Ajuntament Generalitat; Acord sobre 
conveni cocapitalitat cultural. 

95% 
PAM 
6.1.6. 

 

 

III Pla d’igualtat municipal, per treballar la igualtat efectiva a 
l’organització. 

2 
projectes 

Destaquem: III Pla d'Igualtat d'Oportunitats de dones i homes de 
l'Ajuntament de Barcelona 

100% 
PAM 
6.1.7. 

 

 

Actualitzar ordenances i reglaments: simplificació, eficàcia, 
eficiència normatives i seguretat jurídica 

2 
projectes 

Destaquem: Actualització de l'Ordenança sobre l'ús de les vies i els espais 
públics (OUVEP) 

95% 
PAM 
6.2.1. 

 

 

Implementar sistemes de compliance o compliment normatiu 
en les empreses de capital públic municipal 

2 
projectes Destaquem: programa de compliance 
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Escenari 10: Bon govern 
Actuacions i projectes principals 

 

52% 
PAM 
6.2.2. 

 

 

Millora contínua del portal de transparència, freqüència 
d'actualització i l'accessibilitat, impulsant portals específics en 
totes les entitats del grup Ajuntament 

2 
projectes 

Destaquem: adaptació al nou Decret de transparència (DOGC 11/2/2021, 
entrada en vigor 4/3/2021) 

100% 
PAM 
6.2.3. 

 

 
Impulsar la Bústia Ètica i de Bon Govern 

1 
projecte 

Destaquem: Signatura de convenis amb altres administracions per 
l'impuls de la Bústia Ètica 

77% 
PAM 
6.4.1. 

 

 

Accessibilitat a dispositius i a connectivitat de manera universal 
per a la població de la ciutat. Incrementar l’oferta gratuïta en 
coneixement de les tecnologies de la informació. 

4 
projectes 

Destaquem: Territori bretxa digital zero; Agents TIC; Assessorament 
tecnològic 

100% 
PAM 
6.4.2. 

 

 

Ampliar la infraestructura (terminals) per erradicar la bretxa 
digital. Integrar a les biblioteques de Barcelona una xarxa de 
digitalització i d’alfabetització digital. 

1 
projecte Destaquem: Servei de prèstec de tablets en col·laboració amb BASA 

73% 
PAM 
6.4.3. 

 

 

Comú de Dades, infraestructura digital pública: un nou model 
europeu de governança de les dades i les tecnologies digitals en 
benefici públic. 

3 
projectes 

Destaquem: Urban Data Desk, visualitzador interactiu de dades urbanes i 
territorials;  

100% 
PAM 
6.4.4. 

 

 

Impulsar els Ateneus de fabricació digital com a equipaments 
de proximitat on es divulga la tecnologia, la digitalització i la 
fabricació 

2 
projectes 

Destaquem: Obertura de dos nous ateneus de fabricació digital: Gràcia i 
Ca l'Alier;  Fabricació 3D 

73% 
PAM 
6.4.5. 

 

 

Impulsar la innovació urbana a través d'ajuts per projectes que 
incorporin el desenvolupament d'activitats de demostració  

3 
projectes 

Destaquem: La Ciutat Proactiva - Convocatòria d'ajuts; el panot del segle 
XXI; Regeneració d'edificis d'habitatges amb sistemes sostenibles 

95% 
PAM 
4.5.1. 

 

 

Dignificar els espais de repressió franquista com a espais de 
memòria 

2 
projectes 

Destaquem: Estratègia de senyalització memorial de la ciutat; Accions 
commemoració reconeixement de la lluita anifranquista 
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Escenari 10: Bon govern 
Actuacions i projectes principals 
 

90% 
PAM 
4.5.2. 

 

 
Iniciar un procés de feminització de la Taula de Nomenclàtor 

1 
projecte 

Destaquem:  Interpretació en clau de gènere dels carrers i places de la 
ciutat 

100% 
PAM 
4.6.1. 

 

 

Nou Pla d’acció de la Xarxa BCN Antirumors 2020-2023, 
mitjançant un procés participatiu amb totes les entitats 
membres de la Xarxa BCN Antirumors. 

2 
projectes Destaquem: diagnòstic i procés participatiu; nou pla d'acció 

100% 
PAM 
4.6.2. 

 

 

Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030, que afronti els nous 
reptes de caire estructural comptant amb la ciutadania 

2 
projectes Destaquem: diagnòstic i procés participatiu; nou pla d'acció 

100% 
PAM 
4.7.1. 

 

 

Impulsar una Escola de Defensores de Drets Humans, 
potenciant l’Oficina per la No Discriminació, tot posant en 
marxa un Observatori de les Discriminacions 

3 
projectes 

Destaquem: Centre de Recursos i Escola de Defensores de Drets Humans; 
Taula d'Entitats (SAVD) i Observatori 

100% 
PAM 
6.5.1. 

 

 
Pla de capacitació digital i democràtica 

4 
projectes 

Destaquem: Programa Decidim; Pla de Digitalització Democràtica dels 
Centres Educatius 

95% 
PAM 
6.5.2. 

 

 

Adaptar els canals de participació del Reglament de 
participació (òrgans, processos, iniciatives ciutadanes i 
consultes) a la situació creada per la pandèmia 

6 
projectes 

Destaquem: Elaboració Guia de Participació Ciutadana;  Nou 
Reglament de Participació Ciutadana 

85% 
PAM 
6.5.3. 

 

 

Impulsar l’Ateneu d’Innovació Democràtica al Canòdrom i la 
Xarxa d’Antenes Decidim Barcelona 

6 
projectes 

Destaquem: Adeqüació del Canòdrom; Programa de Residència; 
Programa d'alfabetització i empoderament digital i democràtic 

93% 
PAM 
6.5.4. 

 

 

Enfortir el Programa de patrimoni ciutadà i la gestió cívica amb 
la participació de la ciutadania i les associacions 

3 
projectes 

Destaquem: Creació òrgan de governança de Patrimoni Ciutadà; 
catàleg/mapa de Patrimoni Ciutadà com a instrument tècnic  
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100% 
PAM 
6.5.5. 

 

 

 “Acció comunitària per a la inclusió”: nou model 
d’empoderament veïnal per afavorir la vida comunitària als 
barris, tenint en compte els col.lectius més vulnerables. 

3 
projectes 

Destaquem: Ideació i aplicació d'una nova metodologia NECOR;  Casals 
Comunuitaris 

100% 
PAM 
6.6.1. 

 

 

Nous acords i xarxes amb altres ciutats en els àmbits de la 
recuperació i revitalització de les ciutats, la digitalització i el 
Pacte Verd. 

4 
projectes 

Destaquem: intensificació de la relació estratègica amb les plataformes 
especialitzades en planificació urbana estratègica 

91% 
PAM 
6.6.2. 

 

 

Mobilitzar la xarxa de diplomàcia per projectar la ciutat, amb 
un  pla integral de vinculació de l’Ajuntament amb els actors 
internacionals i diplomàtics presents a la ciutat 

2 
projectes 

Destaquem: Estratègia Àsia; CIDOB. Identificació d'accions en el marc del 
Programa Ciutats Globals 

48% 
PAM 
6.6.3. 

 

 

Cooperació amb les diverses organitzacions econòmiques i 
socials per concórrer a convocatòries i licitacions del pla de 
recuperació Next Generation UE  

2 
projectes Destaquem: Oficina Europa;  

90% 
PAM 
6.6.4. 

 

 

Candidatures de Barcelona com a seu d’organismes europeus i 
mundials, relacionats amb la digitalització, la recerca i la 
innovació social. 

3 
projectes 

Destaquem:  Capitalitat mundial de l'alimentació; Congrés de Transport 
Públic;  

75% 
PAM 
6.6.5. 

 

 

Facilitar interacció d’iniciatives de la ciutat amb d’altres 
d’àmbit internacional i de cooperació en països en via de 
desenvolupament i amb contagis covid massius 

1 
projecte Destaquem: principi de deguda diligència 

70% 
PAM 
6.6.6. 

 

 

Contribuir a evitar que la pandèmia suposi un retrocés en els 
valors democràtics, enfortir el paper de les ciutats en la 
governança mundial 

1 
projecte 

Destaquem: estratègia de cooperació municipalista de l'Ajuntament de 
Barcelona 

100% 
PAM 
6.6.7. 

 

 

Destinar el 0,7% dels ingressos de l’Ajuntament a la cooperació 
internacional 

1 
projecte 

Destaquem: Dotació del pressupost anual de la Direcció de Justícia 
Global i Cooperació Internacional 
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87% 
PAM 
6.7.1. 

 

 

Adaptar l’Agenda 2030 com un instrument per impulsar els 
canvis necessaris cap a una Barcelona sostenible i per avaluar 
l’acció municipal 

2 
projectes 

Destaquem: Elaboració i publicació d'un informe anual de seguiment i 
avaluació de l'Agenda 2030 (Voluntary Local Review) 

90% 
PAM 
6.7.2. 

 

 

Pla de comunicació i participació per promoure els ODS de 
l’Agenda 2030 per part de la ciutadania. 

2 
projectes 

Destaquem: campanya anual de comunicació a nivell de ciutat; espais 
d'assessorament, concertació i acció amb el sector acadèmic i científic 

100% 
PAM 
6.7.3. 

 

 

Convocar reptes d’innovació (tecnològica, social, 
administrativa) per contribuir a l’assoliment de fites clau de 
l’Agenda 2030 

2 
projectes 

Destaquem: Conveni entre Barcelona de Serveis Municipals, Digital 
Future Society i Agenda 2030; MES Barcelona 
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