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Pla d’Actuació Municipal 2016-2019
El Pla d’Actuació Municipal 2016‐2019 marca com a objectius prioritaris generar un
desenvolupament social, econòmic i sostenible de la ciutat i revertir la dinàmica de
la polarització de la desigualtat.
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73 barris, una Barcelona
Construir una ciutat on ningú no es quedi enrere

73 barris,
una Barcelona

Mesures urgents, mirada estratègica
Lideratge públic, canvi social
Inversió: 1.660 milions
Capital oberta: metropolitana i mundial
Ciutadania activa
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1.660 milions
Capacitat d’inversió al servei de la
transformació

(dades en milers d'euros)
Inversió prevista al Marc
Pressupostari 2016‐2019
Superàvit generat per
restriccions regles fiscals
(CNF prevista)
Capacitat màxima d'inversió

2016

2017

2018

2019

Total

305.747

293.247

296.909

305.562

1.201.465

98.472

115.839

125.180

119.374

458.865

404.219

409.086

422.089

424.936

1.660.330
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5 eixos
El full de ruta de l’actuació municipal defineix 5 eixos prioritaris per
recuperar la ciutat dels 73 barris, amb 1’6 milions d’habitants de 166
nacionalitats.
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Una Barcelona diversa
que asseguri el bon viure
• Pla de Barris
• Crear la Renda municipal infantil i complementària i el Salari Mínim Metropolità
• Construir 4.000 habitatges públics i amb promotors socials, comprar 300 pisos als bancs per sota del valor del
mercat i acordar la cessió voluntària de 450 pisos buits d’entitats financeres
• Incrementar les escoles bressol públiques, nous equipaments d’ensenyament obligatori i post obligatori i
augmentar els recursos materials i humans a escoles i instituts
• Facilitar empadronament de persones migrades i lluitar contra el racisme i la xenofòbia
• Pla d’Inclusió Social amb actuacions per combatre el sensellarisme i mesures per feminitzar la ciutat i
empoderar les dones
• Lluitar contra la privatització amb mesures per millorar la sanitat pública i per a la reducció de desigualtats en
salut
• Adaptar la Guàrdia Urbana a les noves
necessitats de la ciutat
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Barcelona amb empenta per a una
economia plural
• Pla de reindustrialització de Barcelona, amb perspectiva metropolitana i d’economia circular, a partir de la innovació
• Elaborar un Pla Estratègic de Turisme, el Pla d’Allotjaments Turístics i la modificació la fiscalitat per compensar els
impactes i costos de l’activitat turística
• Pla de xoc contra l’atur de molt llarga durada i formació que incorpori l’Economia Cooperativa, Social i Solidària
• Suport a l’economia cooperativa, social i solidària amb projectes com Can Picó, Coopolis o Can Calopa
• Impulsar mesures per potenciar la rehabilitació energètica, les energies renovables, el residu zero i per a una política
metropolitana sostenible
• Contractació Socialment Responsable
• Pa de xoc dotat per revitalitzar el comerç de proximitat als 11 barris més afectats per la crisi, i modernització
ecològica del comerç
• Incorporació de nous tipus d’entitats financeres
en la gestió municipals, en especial cooperatives
i de banca ètica
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Una Barcelona més humana
i en transició ecològica
• Desplegament de les Superilles, connexió dels tramvies, ampliació dels carrils bici i finalització de la xarxa de
busos en quadricula
• Consolidació del parc dels Tres Turons com a pulmó verd de la ciutat
• Repensar el barri de Vallcarca, reestructurant el teixit edificat i aprofitant els espais lliures, i impulsar la Colònia
Castells i els barris de Can Batlló, La Marina i Trinitat Vella
• Delimitació de Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP), on la qualitat de l’aire sigui crítica, com a objectiu
de mesures més restrictives
• Pacificar l’avinguda Meridiana, actuacions a la Ronda de Dalt i impulsar la Sagrera i el Parc Lineal
• Crear un operador energètic municipal per promoure energies renovables
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Barcelona participativa
que garanteixi el bon govern
• Projectes de transparència i rendició de comptes amb el Portal de Transparència, la bústia ètica, l’Oficina de
Transparència i Bones Practiques, i el projecte “El Govern ret comptes”, per revocar i/o penalitzar els càrrecs electes
si incompleixen compromisos
• Pressupostos transparents i decidits des de la participació ciutadania
• Implantar un codi ètic per a càrrecs electes i personal directiu
• Pla de suport a les associacions i impuls de consultes ciutadanes, referèndums i processos de participació ad hoc
• Recolzament i impuls de projectes territorials de gestió comunitària, i protecció dels projectes i actors ja existents
• Elecció directa dels consellers de districte
• Pla de desplegament de l’administració electrònica i de l’arxiu electrònic
• Revalorització i reestructuració de l’organització
municipal, amb un pla de formació i desenvolupament
professional i l’impuls de l’ocupació
amb personal municipal fix i processos
de promoció interna

Una
Barcelona
diversa que
asseguri el
bon viure

Barcelona
amb empenta
per una
economia
plural

Una
Barcelona
més humana i
en transició
ecològica

Barcelona
participativa
que
garanteixi el
bon govern

Una
Barcelona
oberta i
compromesa
amb el món

9

73 barris, una Barcelona | 28 de gener de 2016

Una Barcelona oberta
i compromesa amb el món
• Programa d’impuls de la promoció econòmica de Barcelona a l’exterior, adreçat sobretot la indústria i economia
amb aplicacions socials, ambientals i sostenibles
• Enfortir la política de cooperació de la regió metropolitana, compartint experiències internacionals d’habitatge
assequible, serveis socials i culturals, de garantia d’entorns saludables i d’infraestructures que prioritzin
poblacions vulnerables.
• Garantir la coherència de l’acció exterior de l’Ajuntament, a través d’un Pla d’Acció i Justícia Global 2016‐2020
• Pla Barcelona Ciutat Refugi
• Potenciar Barcelona com a capital per la Pau a la Mediterrània
• Destinar el 0’7% dels ingressos de l’Ajuntament a cooperació internacional
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