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1. OBRIM UNA NOVA ETAPA

En les eleccions municipals celebrades el passat 27 de maig els ciutadans i
ciutadanes han renovat la seva confiança en el govern de la ciutat
encapçalat per les opcions catalanistes i d’esquerres que representen el
Partit dels Socialistes de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra
Unida i Alternativa. Barcelona ha refermat la seva vocació de ciutat
progressista i les forces sotasignants volem agrair públicament la confiança
que hem tornat a recollir a les urnes.
Però els resultats també ens indiquen que cal obrir una nova etapa del
govern de la nostra ciutat, una etapa que s’ha de fonamentar en unes noves
bases que revitalitzin la il·lusió per un projecte compartit, del que la majoria
de la ciutadania se’n senti còmplice. Sobre la base d’un model de ciutat molt
consensuat, cal que incorporem nous accents, noves prioritats que es
concretin en un nou programa i una nova estructura de govern.
Comencem doncs una nova etapa en el govern de la ciutat de Barcelona.
Una nova etapa per afrontar els reptes que els canvis socials dels darrers
anys ens imposen com a govern més proper als ciutadans i ciutadanes.
Canvis socials profunds i que afecten a les estructures bàsiques sobre les
que la ciutat pren valor com a espai de convivència.
L’envelliment de la població, el perllongament de la joventut, la diversificació
de les estructures familiars, els canvis en l’estructura econòmica i l’ocupació,
la dificultat per accedir a un habitatge i la nova diversitat fruit de la nova
immigració, ens afegeixen nous reptes.
A les desigualtats tradicionals per raons econòmiques (pobresa) o de
condició social (baix nivell formatiu), se’n poden afegir de noves. Nous riscos
d’exclusió, de segregació, que tenen per escenari la ciutat, fruit de realitats
socials emergents, com ara la dependència, la vulnerabilitat dels nous tipus
de famílies, o la fragilitat dels processos d’integració de les persones
nouvingudes, realitats totes elles que requereixen de noves estratègies i
noves polítiques.
Aquests reptes els afrontem des del nostre compromís per una ciutat en la
que la convivència es construeixi en base a una llibertat i igualtat
d’oportunitats més reals i efectives. En una ciutat que reconeix la pluralitat i
en la que convivim sobre la base d’uns valors compartits, que defineixen
un sentiment de pertinença que ens fa sentir-nos-en orgullosos.
Tenim l’oportunitat i la obligació de respondre davant de la ciutadania. Des
d’aquest compromís podrem recuperar la confiança dels ciutadans i
ciutadanes en la política, traduint en millores concretes en la seva qualitat
de vida la nostra vocació transformadora i fent evident la dimensió col·lectiva
de la ciutat.
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Aquesta serà la nostra contribució, des de la política municipal, al combat
contra l’abstenció, al retorn de molts barcelonins i barcelonines als
processos d’elecció democràtica dels seus representants polítics.

2. MODEL DE CIUTAT I NOVES PRIORITATS

El model de ciutat forjat conjuntament pels diferents governs municipals
progressistes i una ciutadania activa i compromesa en la transformació de
Barcelona, continua essent vàlid. Un model que considera que la
transformació de l’espai públic urbà és una bona política de reequilibri
territorial i social. Que posiciona la ciutat envers una activitat econòmica
diversificada. Un model social i cultural que defensa la ciutat policèntrica i
vertebrada: la ciutat barreja. Una ciutat que reconeix la seva societat civil
activa i compromesa.
A aquest model consolidat volem afegir-hi noves prioritats de diferent
ordre però que resumeixen el projecte polític que ens disposem a
desenvolupar i que són: l’enfortiment de la cohesió i la inclusió social,
l’aposta per una estructura econòmica renovada i amb l’objectiu de generar
una ocupació de més qualitat, l’assumpció de la lluita contra el canvi climàtic
com una prioritat en l’articulació de polítiques urbanes concretes, la
proximitat com a estratègia bàsica en la defensa de nostre model de
convivència als barris de la ciutat i l’exercici del lideratge que suposa la
capitalitat que Barcelona té.

2.1 Una ciutat cohesionada i inclusiva
Les polítiques públiques que generen les condicions per la igualtat
d’oportunitats sobre la base de la redistribució de la riquesa tenen en
aquests moments un nou horitzó fonamentat en els nous marcs legals que
reconeixen nous drets socials. La universalització dels serveis socials que
materialitzen els nous drets socials és una nova prioritat.
Així mateix, també cal abordar de forma contundent la lluita contra l’exclusió
social atès que les noves realitats socials i econòmiques generen situacions
concretes, a ciutadans i ciutadanes concrets, que impliquen la seva sortida
de les estructures socials bàsiques impedint la seva participació en les
dinàmiques col·lectives de la nostra societat.
Volem liderar el desplegament efectiu de les noves polítiques de benestar en
tant considerem que també és condició necessària per tal de garantir la
convivència als barris de la nostra ciutat. La integració de les persones
nouvingudes requereix l’enfortiment d’uns serveis públics amb capacitat
d’atendre a tothom -amb independència del seu origen- en la perspectiva
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d’un estat del benestar universal que incorpora el repte de gestionar la
diversitat.
Un altre element clau per enfortir la cohesió social és l’accés a l’habitatge.
Avançarem en una política integral d’habitatge, generant habitatge
assequible a les persones que el necessiten per seguir desenvolupant el seu
projecte de vida, però alhora cal que garantim que els ja el tenen, el tinguin
en les millors condicions i també que qui estigui en risc de perdre’l per raons
socials o econòmiques, rebi el suport adient de l’administració.
La ciutat en tant que espai de convivència de totes les dinàmiques
quotidianes també a de ser un factor que ajudi a la conciliació de la vida
personal, laboral i familiar. Cal que apostem clarament per aquelles
mesures que facilitin la participació de les dones i els homes en peu
d’igualtat en tots els àmbits de la vida social. Treball, família i temps personal
son dimensions que han de ser compatibles i per això la ciutat ha de facilitar
una nova distribució dels usos del temps.
En aquest sentit, les tradicionals polítiques de promoció social prenen una
nova dimensió. La cultura s’ha de consolidar com una matèria bàsica pel
desenvolupament de tots i cada un dels ciutadans i ciutadanes. L’educació,
la pràctica esportiva, la salut pública o la promoció de la ciutadania activa de
joves i grans, han de respondre també a les noves realitats socials. Aquestes
polítiques combinen dimensions molt diverses però que totes ens ajuden a
construir la cohesió social, generant igualtat d’oportunitats i ciutadania activa
que genera teixit social i societat civil.

2.2 Una ciutat que aposta per una economia del coneixement i la
qualitat de l’ocupació
Volem contribuir a que la nostra ciutat avanci en un context de creixement
econòmic que generi prosperitat també a mig i llarg termini. Per això
apostem per la diversificació de l’estructura econòmica i ens fixem l’aposta
estratègica per la creativitat com a factor que genera valor afegit al conjunt
de les activitats econòmiques.
La creativitat compren moltes dimensions que van des de la innovació i la
recerca fins a les indústries culturals o la capacitat d’emprendre i arriscar.
La creativitat és un valor comú a totes aquestes oportunitats i que ens
permet posicionar-nos en clau de futur atès que generen el tipus d’activitat
econòmica que requereix del fet urbà, de la densitat urbana, per al seu
desenvolupament, i a més és plenament compatible amb la dimensió
residencial de la ciutat.
En aquest marc, la millora de la qualitat de l’ocupació és l’altre objectiu
que ens garanteix que el major nombre de barcelonins i barcelonines
participin del creixement econòmic. I quan parlem de treballar per una
ocupació de qualitat expressem un compromís amb la millora de les



5

condicions laborals, en contra de la precarietat, en contra dels sous baixos
i la temporalitat.
Però també volem expressar que apostarem per generar en el teixit urbà
llocs de treball qualificats, nova ocupació que pugui respondre al gran salt
qualitatiu que ha donat el capital humà de la ciutat en formació i capacitació
professional. També el progrés professional és una estratègia per millorar
la qualitat de l’ocupació. Això vol dir vetllar per a que els treballadors i
treballadores puguin definir-se un itinerari formatiu i professional que els
permeti millorar en les seves condicions laborals.

2.3 Una ciutat de convivència en la proximitat
Entenem que la proximitat ha de ser el mètode que orienti la relació entre el
govern i els ciutadans i ciutadanes. Assumim que els barris son el millor
escenari sobre el qual es poden planificar les noves polítiques de benestar
en forma d’equipaments i serveis. Un paper bàsic en aquest terreny hauran
de jugar els equipaments de proximitat.
La organització municipal té en aquest camp un dels reptes més importants
per als propers anys. Apostem per un aprofundiment de la descentralització
en base als districtes municipals, però també volem fer-ho en base als 73
barris de la ciutat. Construir interlocució a aquest nivell però també
descentralització efectiva de serveis i presa de decisions, serà un nou camp
per a la innovació democràtica a Barcelona.
La interlocució permanent amb el teixit associatiu i la complicitat dels agents
socials ens ajudaran a abordar els nous reptes de convivència.
Comunicació i participació com a valors democràtics però també com a
estratègies que ens garanteixen un millor posicionament per fer front als
reptes.
En aquest sentit, apostarem per l’acció comunitària com a instrument de
construcció de consensos a l’entorn de valors socials i culturals compartits.
Sobre la identificació clara dels drets i els deures dels ciutadans i
ciutadanes, podrem establir els àmbits de la mediació i la resolució dels
conflictes, de la forma que calgui en cada cas: amb un ferm lideratge públic,
amb l’aposta per la cooperació amb el teixit social o l’exercici de l’autoritat
democràtica quan calgui.
La seguretat com una de les principals preocupacions dels ciutadans,
requereix una atenció preferent que parteixi d’un concepte de seguretat
integral i en referència a un dret fonamental. Per això apostem per enfortir
els instruments i les estratègies pròpies del sistema de seguretat de
Barcelona que es basa en la prevenció, la coordinació dels cossos policials i
la proximitat.
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2.4 Una ciutat sostenible i compromesa en la lluita contra el canvi
climàtic
En tant que les ciutats són l’espai on es concentra un major nombre
d’activitats i població, és obvi que les polítiques urbanes concretes són la
millor aportació que una ciutat pot fer a la lluita contra el canvi climàtic i a
favor de la sostenibilitat.
Per això, cal que seguim apostant per la millora del transport públic i
l’assoliment d’un model de mobilitat sostenible. Afrontarem els reptes de la
mobilitat interna de la ciutat, defensant els vianants enfront dels cotxes i
treballant per un equilibri sostenible de les diverses funcions que en termes
de mobilitat ha de complir l’espai públic de la ciutat. Però el repte fonamental
l’hem de situar en la necessitat de millorar la xarxa de transport públic
metropolità i per això vetllarem per un acurat desplegament del Pla Director
d’Infrastructures que està en marxa, i també reclamarem un canvi profund en
la xarxa ferroviària de rodalies.
La lluita contra el canvi climàtic passa també per polítiques urbanes
innovadores en matèria d’estalvi, eficiència energètica i gestió dels
residus. En els darrers anys Barcelona ha estat pionera en aquesta matèria,
cal que ho seguim sent i impulsem aquells projectes que ens permeten
seguir estalviant aigua, reduint el consum energètic, implantant energies
renovables i fent una acurada gestió dels residus urbans.
La ciutat verda i la biodiversitat són dos elements més que ens permeten
concretar des de les ciutats el compromís amb la sostenibilitat. L’equilibri i la
millora del verd urbà, la muntanya i les platges, el seu creixement i la seva
gestió eficaç, afegeixen valors ambientals al que tradicionalment s’ha
interpretat només des del punt de vista de l’ús social. El seu paper en el
sistema urbà ha de combinar totes dues estratègies, verd per gaudir-ne i
verd per la millora ambiental.

2.5 Capitalitat
Barcelona és la capital de Catalunya i assumeix per tant el seu compromís
amb la llengua i la cultura catalana. Cal fer del català la llengua compartida
per tota la ciutadania, la llengua d’integració i vertebració de la pluralitat en la
que es basa la nostra cultura. La capitalitat és un vincle que assumeix
Barcelona amb la nació que representa. Catalunya es sent plenament
reconeguda en la seva capital i Barcelona l’exerceix en tots els àmbits.
Barcelona defineix el seu lideratge en relació a la resta de territoris i ciutats.
Això ens obliga a un lideratge ferm però relacional que ens ajudi a trobar
solucions col·lectives als reptes col·lectius -com per exemple la mobilitat i
l’habitatge- i que també ens porti a innovar en polítiques urbanes concretes
especialment en el marc d’una Àrea Metropolitana enfortida.
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Les infrastructures de capitalitat, siguin de base econòmica (com el Port,
el TAV, l’Aeroport o la Fira), siguin les de base cultural (MNAC, TNC, Centre
del Disseny, Auditori, Biblioteca Central) són elements fonamentals i que ens
donen la dimensió que desitgem com a ciutat. Cal que totes elles generin les
oportunitats que la ciutat necessita i ens permeti ser competitius amb altres
ciutats i regions d’Europa i el món.
Així mateix, els grans reptes urbanístics que tenen a veure amb la funció i
l’articulació de la ciutat endins i enfora, hauran de ser objecte d’atenció
prioritària. La construcció de dos nous barris, o la transformació fel corredor
ferroviari de Sant Andreu-la Sagrera suposen l’extensió de la ciutat dins i fins
els seu límits. Aquesta dimensió de la nostra ambició, requereix d’un
lideratge fort envers els altres agents socials i econòmics.
Barcelona ha de seguir enfortint el seu compromís actiu amb els objectius
del Mil·leni de Nacions Unides. Aquesta vocació s’ha demostrat en la nostra
aposta envers la cooperació internacional i la cultura de la pau i s’ha de
concretar en programes i projectes arreu del món, fent-ne una de les
referències de la nostra capitalitat.
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3. COMPROMISOS DE GOVERN

3. 1 Cohesió i inclusió social
3.1.1. Completarem el desplegament del Pla Municipal per a la Inclusió

Social 2005-2010, assignant els recursos econòmics i humans
necessaris per a l’assoliment de tots els seus objectius. Potenciarem
l’Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva.

3.1.2. Treballarem amb el principi de la universalització dels serveis socials,
estenent la xarxa de serveis socials d’Atenció Primària, de manera
paral·lela als CAPs, fins que cobreixi tota la demanda.

3.1.3. Donarem suport a la infància i a les famílies, tot afavorint la implicació
de tots els sectors per tal de garantir l’equitat, independentment dels
nivells de renda, i l’atenció a les necessitats específiques dels
diferents models de família i de cadascuna de les etapes de la vida.
Posarem en marxa 10 centres municipals d’atenció i informació a les
famílies, on aquestes trobin en una finestreta única tots els serveis i
recursos de l’administració. Garantirem les beques de menjador
escolar al 100% de la població que estigui inclosa en les condicions
establertes per ser-ne receptor. Enfortirem els serveis d’acció
socioeducativa orientats a la infància i a l’adolescència, especialment
pel que fa a la prevenció del fracàs i l’absentisme escolar.

3.1.4. Desplegarem amb totes les garanties, en tant que administració de
proximitat, la nova “Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció
a persones en situació de dependència” i la futura “Llei de serveis
socials” de Catalunya per tal de donar suport a les persones amb
dependència. Garantirem en aquest mandat el servei de
teleassistència a tots els majors de 75 anys que ho sol·licitin. En
aquest mandat aconseguirem un servei municipal d’atenció
domiciliària a totes les persones amb dependència que ho necessitin.

3.1.5. Continuarem amb l’extensió de la xarxa d’escoles bressol i d’altres
serveis socioeducatius complementaris adreçats a la petita infància
(0-3 anys), especialment en els barris on hi ha més dèficit, fins a
cobrir l’actual demanda no atesa d’ensenyament públic. Treballarem
per assegurar que en un període de 5 anys es pugui doblar l’oferta
actual d’escoles bressol. Durant aquesta transició ajudarem les
famílies que no obtinguin plaça en escoles públiques amb beques
equivalents a les que rebrien en el servei municipal segons el seu
nivell de renda.

3.1.6. Elaborarem un programa específic d’acció contra la pobresa
especialment orientat a les famílies vulnerables i la infància en risc,
aplicant polítiques d’inclusió en els àmbits de l’habitatge i l’ocupació,
desplegant prestacions econòmiques i serveis de suport a tots els
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districtes i completant la xarxa d’atenció a persones sense sostre i de
cobertura de necessitats bàsiques.

3.1.7. Treballarem per aconseguir el 100% d’accessibilitat física del sistema
de transport públic a la ciutat, i continuarem promovent entorns
quotidians plenament accessibles, tant a nivell motriu com visual,
auditiu i comunicatiu.

3.2. Habitatge
3.2.1. Impulsarem la construcció de 12.000 habitatges protegits durant el

mandat, la meitat dels quals s'adreçaran al lloguer i la resta a la
compra. Garantirem entre un 35 i un 50% d’habitatges de protecció en
tots els nous plans urbanístics.

3.2.2. Impulsarem polítiques de lloguer social amb les següents mesures:
 Una Borsa de Lloguer, que inclourà fins a 10.000 pisos, amb una

llista única formada pels pisos de promoció pública en règim de
lloguer de l’apartat anterior i altres provinents del sector privat,
incentivant el lloguer de pisos buits i al mateix temps, com ja s’està
fent, donant facilitats per als avals

 Gestió i ampliació dels ajuts als llogaters que atorga la Generalitat
de Catalunya

3.2.3. Posarem en marxa un pla de xoc contra l’infrahabitatge i la
sobreocupació d’habitatges tal com s’ha fet al Districte de Ciutat Vella.

3.2.4. Creació d’una oficina integral d’habitatge per districte, que canalitzarà
les polítiques de lloguer social de l’apartat 3.2.2. i els ajuts a la
rehabilitació, tot realitzant tasques d’assessorament general i
orientació i suport a les persones víctimes d’assetjament immobiliari

3.2.5. Crearem un pla especial per a la instal·lació d’ascensors en tots els
edificis que ho necessitin, per tal de garantir-ne l’accessibilitat.

3.2.6. L’Ajuntament exercirà el dret de tempteig i retracte en els casos de
promocions públiques que siguin d’interès, per tal de retenir-ne la
propietat, així com la possibilitat de qualificació de determinades
zones o barris de la ciutat, tal i com preveu la futura Llei d’Habitatge.

3.3. Igualtat, diversitat i ciutadania
3.3.1. Redactarem la Carta de Drets i Deures de Barcelona per tal d’establir

els principis que han de regir la convivència entre tots els ciutadans i
ciutadanes.

3.3.2. Millorarem la integració de les persones nouvingudes amb l’elaboració
i el desplegament en el territori del Pla de Recepció i Acollida de
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Persones Nouvingudes, des de la cooperació amb la xarxa d’entitats
socials i potenciant el programa de coneixement de l’entorn i
d’acolliment lingüístic.

3.3.3. D’acord amb la Carta Municipal, farem una defensa activa del dret de
vot de totes les persones amb permís de residència.

3.3.4. Enfortirem les polítiques orientades a l’emancipació juvenil, potenciant
la participació dels i les joves en la presa de decisions col·lectives;
amb més i millor informació per ajudar els i les joves a construir els
seus projectes vitals; més possibilitats de trobar habitatge a la ciutat;
més i millors equipaments específicament juvenils; i més facilitat per
al transport i l’accés a la cultura.

3.3.5. Desplegarem polítiques a favor de la gent gran, en tant que ciutadans
i ciutadanes actius tot recollint les seves necessitats específiques en
diferents àmbits i fent possible la seva implicació i protagonisme en la
vida de la ciutat. Arribarem a un casal de gent gran per cada 4.000
persones més grans de 65 anys.

3.3.6. Treballarem per a la integració de les persones independentment de
la seva orientació sexual. Constituirem i liderarem la creació de la
xarxa de ciutats refugi per a les persones perseguides per raó de la
seva orientació sexual.

3.3.7. Continuarem impulsant polítiques d’igualtat per tal d’assolir una ciutat
lliure de violència contra les dones, a més de crear un sistema
d’acollida eficaç i càlid per a les dones maltractades. Desenvoluparem
propostes actives d’ocupació i d’igualtat laboral així com de promoció
de les dones emprenedores, i vetllarem per la millora de la
participació i representació de les dones en càrrecs de decisió.

3.3.8. Potenciarem els Consells de Participació (Consell de Ciutat, consells
temàtics i consells territorials), tot ampliant la representació de
d’entitats i persones, i enfortint la seva capacitat d’incidència en les
polítiques municipals. Aplicarem el principi de Pressupost Participatiu
que implicarà les entitats i la ciutadania en la redacció dels Plans
d’Actuació dels Districtes.

3.3.9. Fomentarem una major implicació de les entitats en la definició de les
polítiques municipals revisant, si cal, les actuals estructures
participatives, per tal de construir un model adequat a la realitat del
moviment associatiu, fent servir una millor comunicació entre el
govern i les associacions, així com ajudant-les a dotar-se
d’infraestructures o a millorar les condicions de les ja existents.

3.3.10. Impulsarem el Pacte Local dels Temps de Barcelona com a marc per
concretar i aglutinar les accions, que ja s’han començat amb la
política d’Usos del Temps, i que aniran configurant el nou model de
conciliació entre els temps personal, familiar i laboral, que s’elaborarà
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mitjançant un procés participatiu, de debat i de concertació entre el
conjunt d’agents implicats, impulsat i liderat pel govern de la ciutat.

3.4. Desenvolupament econòmic i ocupació de qualitat
3.4.1. Continuarem potenciant el model de ciutat del coneixement,

promovent els centres de formació i recerca i les transformacions
urbanes enfocades a afavorir la implantació de les indústries amb
capacitat d’innovació. Continuarem treballant per a la innovació, la
recerca, la competitivitat, la captació nous talents i la promoció de les
indústries culturals i crearem l’Agència l’Agència per la Recerca, la
Tecnologia, la Innovació i l’Emprendiment de Barcelona.

3.4.2. Impulsarem un nou pacte local per a l’ocupació en el qual participin
tots els agents socials i que posi l’accent en l’adopció de mesures per
millorar la qualitat de l’ocupació a la ciutat de Barcelona. Aquest pacte
estarà vertebrat en tres línies directrius: la millora de les condicions
laborals, el progrés professional i l’ocupació qualificada.

3.4.3. Potenciarem, en cooperació amb el Ministeri d’Indústria i la
Generalitat de Catalunya el programa “B@rcelon@” per a la
generalització de l’ús de les noves tecnologies a les empreses, les
llars, les escoles i els equipaments municipals adients, i per trencar la
fractura digital. Desplegarem una xarxa municipal de
telecomunicacions sense fils (WiFi) a cada barri que, a més de facilitar
la connectivitat dels serveis i dispositius de l’Ajuntament permeti
l’accés lliure dels ciutadans a Internet.

3.4.4. Continuarem treballant per donar suport al comerç en l’adaptació de la
seva oferta als nous hàbits de consum i als usos del temps, mitjançant
la qualificació, la innovació i la modernització del sector comercial tot
en el marc d’un equilibri entre els diferents formats comercials.
Impulsarem els mercats com a espais comercials de proximitat i de
dinamització econòmica dels barris.

3.4.5. Elaborarem un Pla Estratègic de Turisme concertat amb els sectors
implicats, que abordarà la necessitat de planificació de la capacitat
d’acollida de turistes a la ciutat, garantint la qualitat i la sostenibilitat
del sector hoteler.

3.5. Sostenibilitat
3.5.1. Consolidarem l’Agenda 21 com a instrument de planificació

estratègica i, a la vegada, com a mecanisme de participació i
concertació amb els actors socials i econòmics de la ciutat.
Estendrem l’acció de l’Agenda 21 als Districtes i barris de la ciutat.
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3.5.2. Aprovarem un nou Pla Energètic i per a la protecció del clima que ha
de culminar amb un Pacte Ciutadà per la Protecció del Clima i que
incorporarà criteris d’eficiència energètica a la projecció urbanística
(aplicació del Codi Tècnic de l’Edificació i l’Ordenança Solar).
Promourem sistemes centralitzats de calor i fred. Impulsarem el
soterrament de les línies elèctriques de baixa tensió aèries que
encara existeixen a l’entorn urbà. Incorporarem energies renovables
als edificis, generalitzant l’ús solar tèrmic sanitari, emfatitzant l’estalvi
energètic en els edificis municipals. Implantarem una central de
biomassa per a la revalorització dels residus del verd urbà. Establirem
mecanismes locals de reducció i compensació d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle.

3.5.3. Elaborarem el Pla Estratègic del Verd. Potenciarem l’espai verd com a
generador de beneficis ambientals i, conjuntament amb les platges,
com a espai de convivència.

3.5.4. . Estendrem la pacificació del trànsit. Continuarem implantant l’Àrea
Verda i augmentarem la xarxa d’aparcaments subterranis. Estendrem
la zona 30 a tots els carrers, excloent-hi les vies bàsiques preferents i
les de prioritat per als vianants, i restringirem el trànsit als nuclis antics
dels districtes. Potenciarem l’ús de les bicicletes (sistema bicing) com
a transport habitual tot garantint la convivència amb els vianants i el
conjunt d’usuaris de la via pública.

3.5.5. Treballarem per a la millora i modernització del transport públic a la
ciutat, amb la construcció de noves estacions i més km de metro,
incrementant la freqüència de pas, impulsant l’obertura del metro tota
la nit durant el cap de setmana i ampliant mitja hora l’horari entre
setmana. Millorarem i ampliarem la qualitat del servei i de la flota
d’autobusos—amb més eficiència energètica-, millorant-ne la
freqüència, i els intercanviadors. Concretarem l’ampliació de la xarxa
de tramvia i en particular la connexió TRAMBAIX-TRAMBESÒS.
Potenciarem la millora del taxi per donar serveis a persones amb
mobilitat reduïda, així com també potenciarem la renovació de la flota
de taxis amb vehicles eficients ambientalment i energèticament.

3.5.6. Millorarem la recollida selectiva i de residus urbans, generalitzant la
recollida orgànica i desenvolupant el sistema soterrat pneumàtic,
principalment en barris de nova creació o amb trama urbana de casc
antic. Impulsarem un pla de prevenció i reciclatge de residus
mitjançant el desplegament de 20 deixalleries de barri i 10 deixalleries
mòbils.

3.5.7. Seran actuacions prioritàries la utilització d’aigües freàtiques per a la
neteja de carrers i del clavegueram o per al rec dels parcs i jardins, la
reducció del consum energètic i de la contaminació lumínica en
l’enllumenat viari, la utilització de paviment sonorreductor a la xarxa
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viària, o les millores per a l’estalvi d’aigua i energia a les fonts
ornamentals de la ciutat.

3.6. Desenvolupament urbà
3.6.1. Impulsarem el planejament que garanteixi el procés de reconversió

urbanística dels nous barris de la Marina de la Zona Franca i la
Verneda Industrial, creant espais terciaris i per a activitats productives
de qualitat, i un total de 25.000 habitatges.

3.6.2. Continuarem creant i remodelant àrees centrals com el 22@, el Front
Marítim, Sant Andreu-Sagrera, etc. Durem a terme la transformació
dels antics recintes industrials, militars i de zones en recuperació com
Can Batlló, Fabra i Coats, Casernes de Sant Andreu, Alchemica,
sobre la base del planejament recentment aprovat. Iniciarem el treball
per a la transformació del Canòdrom, de l’Illa Philips, la Caserna de
Navas i les Cotxeres Borbó. Iniciarem la reforma de la plaça de les
Glòries convertint-la en un àmbit de centralitat cívica, un instrument
d’eficiència de la mobilitat, i un dels espais més emblemàtics de la
ciutat.

3.6.3. Pel que fa als espais lliures de la ciutat, crearem el corredor verd
Ciutadella-Collserola, on la Vall de Sant Llàtzer serà una nova porta
d’accés al parc de Collserola. Reforçarem el caràcter estratègic de
Montjuïc i de la llera del  riu Besòs. Amb la mateixa perspectiva caldrà
continuar treballant per la dignificació i racionalització dels Tres
Turons.

3.6.4. Impulsarem les actuacions dels PERI i PMU pendents, gestionant sòl i
realitzant les actuacions d’habitatge de dotacions d’equipaments i
zones verdes.

3.6.5. Aprovarem i desenvoluparem el Pla d’Equipaments de Ciutat, que
serà fruit d'un procés participatiu que tindrà la seva concreció en el
territori a partir de la nova divisió de barris.

3.7. Creativitat i cultura
3.7.1. Desenvoluparem les línies del Pla Estratègic de Cultura durant el

mandat.
3.7.2. Posarem en marxa Fàbriques per a la Creació mitjançant deu centres

específics que permetin l’ús d’espais adequats per a la creació
artística, serveis de suport a l’activitat creativa i petites iniciatives de
difusió del treball realitzat. De la mateixa manera, impulsarem el pla
d’ensenyaments artístics i musicals mitjançant una xarxa de 10
escoles distribuïdes per tots els districtes.
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3.7.3. Consolidarem els grans pols culturals, com el del Raval, el de la plaça
de les Glòries i treballarem per a l’activació dels nous dos pols del
Poblenou i del Paral·lel.

3.7.4. Realitzarem els projectes del Born i del Castell de Montjuïc. Pel que fa
al Born, conformarà un centre cultural a partir de l’itinerari patrimonial
històric i arqueològic. Pel que fa al Castell de Montjuïc, com a centre
per a la Pau, inclourà el Centre d’Interpretació de la Història de la
Muntanya de Montjuïc.

3.7.5. Als edificis que ara ocupa la presó Model s’instal·larà la seu de la
Institució Memorial Democràtic creada pel Parlament de Catalunya.
Aquest projecte impulsarà una política pública municipal de la
memòria històrica.

3.7.6. Dotarem el Consell de Cultura de Barcelona dels mateixos conceptes
i atribucions que prevegi la Llei del Consell de Cultura i de les Arts de
Catalunya.

3.8. Convivència
3.8.1 Elaborarem un Programa Municipal d’Interculturalitat que perfilarà les

polítiques públiques necessàries per tal que la diversitat cultural i
d’orígens esdevingui un actiu convivencial i de desenvolupament de la
ciutat. Donarem nou impuls al Servei Municipal de la Mediació
Intercultural.

3.8.2. Establirem un nou programa de prevenció adequat als nous reptes en
matèria de seguretat que contempli la creació de la Mesa de
Prevenció, el treball sobre els nous riscos (mediambientals, conflictes
a l’espai públic, etc.), junt amb un treball molt intens amb els centres
educatius i els espais de ciutadania. Impulsarem el principi i les
pràctiques de la mediació en totes les seves dimensions.

3.8.3. Crearem a cada districte la figura de l'Instructor Municipal per a la
resolució de conflictes de convivència i consum, que exercirà
l’autoritat democràtica per delegació directa de l’Alcaldia.

3.8.4. Continuarem amb la política modernitzadora de la Guàrdia Urbana,
fent-ne una policia capdavantera en la diagnosi dels fenòmens socials
emergents i capaç de respondre de manera proactiva als nous reptes,
i dotant-la dels recursos humans i materials per arribar a aquests
objectius, així com també dotarem dels recursos necessaris per a una
bona coordinació amb els Mossos d'Esquadra a la ciutat. De la
mateixa manera, fomentarem la policia de proximitat mitjançant una
interlocució constant amb el teixit socioeconòmic i associatiu ciutadà i
atenent a les especificitats pròpies de cada territori.
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3.8.5. Incrementarem el control i la inspecció, perquè garanteixin la igualtat i
la seguretat per a tothom i els nivells de qualitat a l’espai públic, les
edificacions i els habitatges. Tots els districtes disposaran del seu Pla
d’Usos.

3.9. Proximitat
3.9.1. Garantirem la qualitat de l’espai públic amb més neteja i manteniment.
3.9.2. Multiplicarem i enfortirem els processos comunitaris en el conjunt de

barris de la ciutat, com a mecanismes de transformació dels barris i
d’implicació activa dels veïns i veïnes en la producció d’aquestes
transformacions.

3.9.3. Fomentarem barris amb els millors serveis de proximitat. Per això
completarem el pla d’equipaments dels districtes, amb ampliació dels
horaris dels equipaments, un centre esportiu a 10 minuts de
proximitat, i illes d’equipaments de manera equilibrada.

3.9.4. Continuarem treballant per obtenir de la Generalitat de Catalunya més
suport en el marc de la Llei de Barris per a determinats territoris de la
ciutat. Enfortirem i posarem en marxa programes de millora i
preservació de la identitat dels nuclis històrics dels barris de
Barcelona en les seves dimensions, urbana, comercial, associativa i
comercial.

3.9.5. Impulsarem els Consells de Barri, que seran els màxims òrgans de
participació territorial en totes les qüestions que els afectin

3.9.6. Assignarem un conseller de Districte a cada barri i treballarem per a
l’elecció directa dels Consellers de Districte l’any 2011, impulsant la
proposta de reforma de la llei electoral de règim general a les Corts
espanyoles –tal i com es va aprovar en el darrer plenari del mandat
2003/2007-.

3.10 Capitalitat
3.10.1. Impulsarem el català com a llengua compartida de la ciutadania, com

a llengua d’integració i vertebració social en l’actual marc de
complexitat social i cultural. Elaborarem un pla local de foment de l’ús
social del català. Enfortirem els centres de normalització lingüística i la
seva vinculació a les estratègies d’aprenentatge del català per part de
les persones nouvingudes. Reforçarem els programes de voluntariat
lingüístic.

3.10.2. Reafirmarem la capitalitat cultural de Barcelona mitjançant l’acord
amb la generalitat de Catalunya per impulsar nous equipaments de
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referència: Centre del Disseny, Museu de Ciències Naturals, anella
Cultural, Circ Nacional, etc.

3.10.3. Desplegarem totes aquelles iniciatives que puguin reforçar el
desenvolupament, ja en marxa, del Pla Director del Port de Barcelona
per tal de configurar-lo com el gran port de l’Europa mediterrània en
una aposta ambiciosa que en millori definitivament les connexions.
Establirem la màxima prioritat a aconseguir que l’accés ferroviari al
port de Barcelona funcioni en els tres amples de via.

3.10.4. Continuarem reivindicant un nou model de gestió per a l’Aeroport del
Prat amb majors competències i autonomia que superi l’actual
estructura rígida d’AENA. Promourem la coordinació entre l’Aeroport
del Prat, el de Reus i de Girona per tal d’assolir un sistema
aeroportuari català, des de la sostenibilitat i l’equilibri territorial.

3.10.5. Mantindrem el nostre compromís i alhora el grau d'exigència vers el
projecte i la curosa execució de les obres del Túnel del Tren de Gran
Velocitat de connexió de Sants i la Sagrera. Instarem a l'Administració
General de l'Estat i a la Generalitat perquè arribin a un acord que
permeti una immediata gestió compartida de les Rodalies de Renfe
per tal de duplicar aquest servei; i ens implicarem en la millora de la
xarxa de Rodalies de Renfe des de l’exercici de la Carta Municipal.

3.10.6. Intensificarem la promoció de Barcelona com a seu internacional de
fires, convencions i congressos donant especial èmfasi a la Fira de
Barcelona com a la segona més gran d’Europa.

3.10.7. Potenciarem les polítiques locals de foment de la cultura de la pau,
els drets humans, la solidaritat i la cooperació al desenvolupament.
Impulsarem línies de co-desenvolupament com una eina que permeti
la implicació d’entitats i persones migrades en projectes dels seus
països d’origen. Ens implicarem activament per donar suport al
sistema de Nacions Unides en totes les polítiques i accions orientades
a la consecució dels Objectius del Mil·leni. Consolidarem el fons de
cooperació a partir de l’1% dels ingressos propis de l’Ajuntament per a
la cooperació internacional i a la solidaritat.

3.10.8. Treballarem per aconseguir un organisme de govern institucionalitzat
de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, reconegut per les lleis
territorials de Catalunya i dotat de representativitat i competències.

3.10.9. Establirem el conjunt de mecanismes institucionals necessaris per
garantir la posada en funcionament de totes les competències i
organismes que es deriven de la plena aplicació de la Carta
Municipal.
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4. EL BON GOVERN

El lideratge que el govern local ha desenvolupat a Barcelona en relació al
conjunt d’agents socials i econòmics de la ciutat, és un dels elements
identificatius de com entenem la governabilitat en una ciutat com Barcelona.
El lideratge tant en el sector públic envers la resta d’administracions, com
construint complicitats amb la societat civil, serà un tret identificador de la
nova etapa.
La capacitat d’exercir amb transparència i solvència la responsabilitat de
governar, és una de les claus de l’èxit de la nova etapa. Solvència i
transparència seguiran sent els criteris bàsics en el nostre exercici quotidià
de les responsabilitats de govern, incorporant les noves necessitats que
expressa una societat cada cop més madura i exigent.
Haver generat un model de govern local eficaç i solvent és una de les fites
de les que ens podem sentir orgullosos. Per això hem estat capaços de
donar respostes concretes en cada moment. Ara tornem a plantejar que cal
refermar el compromís pel bon govern i abordarem les reformes
administratives i estructurals que calgui per abordar els nous reptes de la
gestió pública, perquè creiem en el sector públic com a instrument de
transformació de la realitat.
Tornarem a ser pioners com a govern local, com ho hem estat en la recerca
de noves fórmules i nous instruments que ens acostin als ciutadans i
ciutadanes i ens ajudin a ser més eficients i eficaços en l’abordatge dels
nous reptes.
La participació ciutadana és un element fonamental del bon govern.
Barcelona ha apostat per generar un ampli conjunt de consells i processos
d’implicació social de les persones en el govern de la ciutat. La nova etapa
ha de comportar l’enfortiment dels canals de participació i la recerca de
noves formes i instruments d’innovació democràtica i de govern amb la
ciutadania.
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5. ORGANIGRAMA DE GOVERN

En funció de les voluntats polítiques expressades en la primera part d’aquest
Acord de Govern i amb la ferma voluntat d’obrir una nova etapa en el govern
de la ciutat, es refà l’organigrama polític que resta de la següent manera:

5.1 Direcció política
El Comitè de Govern serà format per l’Alcalde i el 5 Tinents d’Alcalde i serà
l’espai de coordinació i direcció política. Aquesta definició del Comitè de
Govern neix amb la voluntat política d’establir un marc estable de debat
polític enfortint així la capacitat d’integració de la pluralitat.

Alcalde:
Primer Tinent d’Alcalde:

Segona Tinent d’Alcalde:
Tercer Tinent d’Alcalde:
Quart Tinent d’Alcalde:

Cinquè Tinent d’Alcalde:

Jordi Hereu i Boher
Carles Martí i Jufresa
Imma Mayol i Beltran
Jordi William Carnes Ayats
Ramon García Bragado i Acín
Ricard Gomà i Carmona

Portaveu del Govern: Jordi William Carnes Ayats

5.2 Govern
La Comissió de Govern estarà formada pels Regidors de l’Equip de Govern
i el membres no electes designats a tal efecte per l’Alcalde. Per tal d’enfortir
la capacitat política del govern s’estableixen 6 àrees de govern i es
designaran 5 membres no electes de la Comissió de Govern.
D’entre els membres de la Comissió de Govern, l’Alcalde designarà:

 Un Regidor/a que actuarà com a responsable-coordinador de
cadascuna de les Àrees de Govern

 Regidors/es delegats/es sectorials
 Delegats/es sectorials
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Àrea de Benestar i cohesió Territorial
Regidor Coordinador Carles Martí i Jufresa

Regidora Delegada d’Educació Montserrat Ballarín i Espuña

Regidora Delegada de Dones i Joventut Elsa Blasco i Riera

Regidora Delegada d’Usos del Temps Imma Moraleda i Pérez

Delegat d’Esports Pere Alcober i Solanas

Delegat de Cultura Jordi Martí i Grau

 Aquesta àrea de Govern incorpora també: Participació Ciutadana, Cooperació
Internacional i Immigració.

Àrea de Medi Ambient
Regidora Coordinadora Imma Mayol i Beltran

 Aquesta àrea de Govern incorpora: Polítiques Ambientals, Serveis Urbans,
Manteniment,  Neteja i Parcs i Jardins.

Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
Regidor Coordinador Jordi William Carnes

Regidora Delegada d’Hisenda Montserrat Ballarín i Espuña

 Aquesta àrea de Govern incorpora: Turisme, Comerç, Consum, Mercats,
Promoció Econòmica, Barcelona Activa i pressupostos.

Àrea d’Habitatge, Urbanisme i Règim Interior
Regidor Coordinador Ramon García-Bragado i Acín

Delegat d’Habitatge Antoni Sorolla i Edo

Delegat de Presidència i Relacions
Institucionals Ignasi Cardelús i Fontdevila

 Aquesta Àrea de Govern incorpora: Urbanisme, Infraestructures, Obres,
Llicències, Funció Pública, Inversions i Paisatge Urbà.

Àrea d’Acció Social i Ciutadania
Regidor Coordinador Ricard Gomà i Carmona

Regidor Delegat de Drets Civils Joaquim Mestre i Garrido

Delegada de Salut Pública Isabel Ribas i Seix

 Aquesta Àrea de Govern incorpora: Serveis Socials i Acció Comunitària,
Persones amb Discapacitat i Gent Gran
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Àrea de Prevenció, Seguretat i Mobilitat
Regidora Coordinadora Assumpta Escarp i Gibert

Regidor Delegat de Mobilitat Francesc Narváez i Pazos

 Aquesta Àrea de Govern incorpora: Prevenció Seguretat, GUB, SPEIS, Civisme

Aquest Govern té la vocació d’enfortir políticament els districtes per avançar
en el procés de descentralització cap als 73 barris de la ciutat i per tant s’ha
establert la dedicació exclusiva o preferent dels Regidors i Regidores a les
tasques polítiques territorials.

Districte de Ciutat Vella Itziar González i Virós

Districte de l’Eixample Assumpta Escarp i Gibert

Districte de Sants-Montjuïc Imma Moraleda i Pérez

Districte de Les Corts Montserrat Sánchez Yuste

Districte de Sarrià-Sant Gervasi Sara Jaurrieta i Guarner

Districte de Gràcia Guillem Espriu i Avendaño

Districte d’Horta-Guinardó Elsa Blasco i Riera

Districte de Nou Barris Carmen Andrés i Añón

Districte de Sant Andreu Gemma Mumbrú i Moliné

Districte de Sant Martí Francesc Narváez i Pazos

Es crearà el Comitè Territorial per coordinar l’actuació dels districtes.
 President del Comitè Territorial: Carles Martí i Jufresa

Es mantindrà el Comitè Executiu com a òrgan de coordinació de la gestió i
vinculació entre el Govern i l’estructura gerencial.
 President del Comitè Executiu: Carles Martí i Jufresa
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6. SEGUIMENT DE L’ACORD DE GOVERN

Aquest acord, que  es concretarà en el Programa d’actuació Municipal
2007-2011 i servirà com a base per a la elaboració dels pressupostos
municipals, i serà objecte de seguiment pels grups polítics del govern i
l’Alcalde amb l’establiment dels espais de reflexió i anàlisi conjunta que es
considerin oportuns.
Expressem la nostra voluntat política de garantir la governabilitat de la
Ciutat, la seva estabilitat institucional amb plena capacitat de governar, en
base a la confiança mútua dels partits que integren el govern i a la presa de
decisions compartides i corresponsabilitzades amb respecte per a l’expressió
de la pluralitat.
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Volem expressar la nostra il·lusió en l’inici del que considerem
una nova etapa en el govern de la ciutat de Barcelona. Creiem
que la nostra trajectòria ens avala en tant que hem estat capaços
de transformar la realitat amb idees i valors compartits.
La llibertat, la igualtat i la justícia social segueixen sent els
principis que ens mouen a plantejar-nos els nous reptes, en una
nova etapa i amb l’objectiu de construir una ciutat pròspera,
solidària i que té cura de la seva gent.
Afrontem els nous reptes com a grans oportunitats, des d’un
sentiment d’orgull de ciutat molt barceloní i que demostra una
gran confiança en les capacitats de la seva gent i la potencialitat
de les sinèrgies col·lectives per abordar amb optimisme el nostre
futur. Barcelona sempre ho ha fet així. Mirem endavant amb
responsabilitat i il·lusió.

Pel Grup Municipal del PSC Pel Grup Municipal d’ICV-EUiA

Jordi Hereu i Boher Imma Mayol i Beltran
14 de juny de 2007
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