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Presentació 
 
Un PAM extraordinari de resposta a la pandèmia 
La crisi sanitària provocada per la covid va suposar la interrupció del procés ordinari 
d’elaboració i tramitació del Programa d’actuació municipal, que havia estat aprovat 
inicialment en espera de la seva aprovació definitiva al llarg del 2020. La prioritat del 
conjunt de l’organització municipal va ser en aquells moments posar-se a disposició 
per combatre l’emergència durant l’estat d’alarma, i més enllà. Un cop superat el 
primer xoc, els esdeveniments posteriors i el nou context van evidenciar la necessitat 
de replantejar i repensar les prioritats del mandat d’acord amb les noves necessitats 
derivades de la pandèmia. 
 
El PAM ja no podia ser un document ordinari, un full de ruta d’un mandat més. 
L’excepcionalitat de la situació requeria una resposta a l’altura, una proposta 
extraordinària. Així neix el PAM+ 2020-2023, un Programa d’actuació municipal 
ambiciós que desplega i concreta el compromís de l’equip de govern municipal amb la 
ciutadania per fer front a una situació excepcional. Hem revisat i actualitzat les 
prioritats formulades mesos enrere mobilitzant tots els recursos disponibles i ho hem 
fet de manera transversal i coordinada amb la societat civil i la resta d’administracions. 
 
Els impactes de la covid 
El món sencer viu un moment crític originat per la propagació de la pandèmia de la 
covid-19, que ens ha col·locat en un nou escenari on les nostres vides i la de la ciutat 
s’han vist profundament afectades, sobretot en l’àmbit de la salut, de l’economia i del 
benestar social.  Encara avui els seus efectes són d’una dimensió i abast desconeguts.  
 
Les xifres, sempre fredes, donen fe del context devastador, però no reflecteixen prou 
la tragèdia de moltes famílies de Barcelona que temen pels seus familiars malalts i 
aïllats, que temen per l’educació dels seus fills i filles, i pel seu futur en l’anomenada 
“nova normalitat”. A la inesborrable pèrdua de vides humanes, s’hi ha afegit l’impacte 
de l’aturada temporal de l’ocupació que ha deixat sense ingressos molts treballadors i 
treballadores (amb greus conseqüències entre la població més vulnerable) i ha fet 
créixer les desigualtats socials i la incertesa empresarial de molts sectors respecte a la 
seva recuperació futura, amb la consegüent destrucció de milers de llocs de treball. 
 
Els primers casos de covid-19 a la ciutat no es detecten oficialment fins a finals de 
febrer, quan ja la ciutat va patir els primers efectes de l’extensió de la pandèmia a 
escala mundial amb la cancel·lació del Mobile World Congress. La declaració de l’estat 
d’alarma, el 14 de març, comporta una aturada de l’activitat econòmica que es 
tradueix en una reducció del ritme de creixement del PIB i consegüentment de menys 
ocupació i més atur. La recessió econòmica, però també el foment del teletreball, han 
portat a una disminució de la mobilitat i una reducció molt significativa dels nivells de 
contaminació ambiental. 
 
L’expansió de la covid-19 ha generat una greu crisi de salut a Barcelona i arreu.  
L’afectació, especialment sobre les persones grans i dependents que viuen en centres 
residencials, i en la població sobreenvellida en general, va posar a prova el cos 
professional sanitari i sociosanitari, així com la capacitat d’atenció hospitalària, 
sobretot a les UCI, i l’atenció a les residències de gent gran, sobrepassant-ne els límits.  
Des de l’inici de la pandèmia fins a l’octubre l’excés de mortalitat a la ciutat (d’acord 
amb el registre de defuncions) sobrepassava la xifra dels 3.600 casos (2.160 dones i 
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1.505 homes, i en un 90% en persones més grans de 75 anys). La incidència acumulada 
(persones amb diagnòstic confirmat), també des de l’inici de la pandèmia, assoleix a 
l’octubre la xifra de 2.317 per 100.000 habitants. Respecte a l’evolució diària de 
persones amb test PCR+, el dia 9 d’octubre s’assoleix la xifra més alta (amb 683 casos) 
del registre, superior fins i tot a la registrada a l’inici de la pandèmia el 26 de març 
(amb 613 PCR+). 
 
En l’àmbit econòmic, Barcelona encarava el 2020 amb dinamisme, generant ocupació, 
un nombre creixent de turistes, amb la mobilitat i d’altres indicadors de conjuntura 
amb una tendència clarament positiva. Però la irrupció de la pandèmia va aturar de 
cop aquest dinamisme al mes de març. La paràlisi de l’activitat econòmica no essencial 
porta a una caiguda del PIB de Barcelona del 19,8% en el segon trimestre, 
especialment intensa en la construcció (-26,1%), la indústria (-18,8%) i el sector de 
serveis (-19,2%).  
 
L’escenari de gran incertesa queda palès en la percepció empresarial a l’Enquesta de 
clima empresarial de l’AMB (del segon trimestre del 2020), la més desfavorable mai 
abans registrada (-66,2 punts), sobretot a la indústria (-71,2) i als sectors més 
perjudicats com l’hostaleria, on el resultat és demolidor (-100).  
 
Així doncs, després de més de 6 anys de trajectòria sostinguda a l’alça, el nombre 
d’afiliacions a la Seguretat Social va fer un gir a la baixa, i la pèrdua de llocs de treball 
ha estat de 73.617 respecte al febrer passat, abans de l’inici de la pandèmia, amb 
1.069.719 afiliacions en situació d’alta a l’agost.  
 
Aquesta destrucció de llocs de treball hauria estat molt superior si no hagués estat pels 
expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO), amb 211.093 persones acollides 
només a la ciutat de Barcelona (un 24,7% corresponen al sector de l’hostaleria i un 
16,8% al comerç). Tot i això, el nombre de persones a l’atur a final de setembre arriba 
a les 91.282 (el nivell més elevat des de l’estiu del 2015). 
 
En l’àmbit turístic, durant el mes de març els establiments hotelers de la ciutat van 
anar tancant gradualment fins al tancament total el dia 26. El nombre de visitants 
entre gener-agost va ser un 72,3% inferior al del mateix període del 2019 (un 71% 
inferior de passatgers a l’aeroport, i un 90,2% inferior de creueristes). 
 
Les oportunitats de la crisi 
Aquesta nova crisi s’ha sumat a altres crisis d’ordre mundial i de gran impacte també a 
la nostra ciutat que ja teníem identificades i que ara s’han agreujat com la crisi 
climàtica o la crisi habitacional. Tanmateix, altres fragilitats han quedat al descobert 
com l’excessiva dependència del turisme, la insuficient dotació dels sistemes de salut i 
un model de provisió de cures sostingut per les dones en condicions laborals 
precaritzades o informals. Ens trobem davant d’un repte extraordinari al qual 
Barcelona ha de fer front amb accions contundents per liderar la recuperació i el seu 
rellançament amb la configuració d’un model econòmic més just i sostenible. 
 
D’alguna manera, la crisi ens ha mostrat, tot i que amb cruesa i sobtadament, bona 
part de les velles febleses del nostre model de ciutat, i ha implicat, de forma 
immediata i accelerada, canvis profunds en la nostra manera habitual de viure (en 
l’ocupació, en la salut, en el consum, en la forma de relacionar-nos, etc.). Ens hem 
endinsat, de la millor manera que hem pogut, en la digitalització, en el teletreball, en 
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l’atenció integral a les persones més vulnerables, i en noves mesures preventives de 
salut per cuidar-nos i protegir-nos.  
 
La resposta es va articular en primera instància a través d’un Pla de xoc i de 
contingència que permetés fer front a una situació dramàtica desplegant una resposta 
segura, àgil i ferma. Un pla de xoc que respongués amb immediatesa atenent les 
necessitats sobrevingudes de la ciutadania (en l’habitatge, en l’alimentació, etc.), 
especialment d’aquella més vulnerable; atenent el comerç i les empreses locals, així 
com una atenció coordinada a les necessitats dels serveis públics desbordats en 
l’atenció dels efectes de la pandèmia: residències, hospitals i escoles. 
Però la crisi demana també una mirada més llarga i profunda i ofereix la possibilitat de 
repensar i de replantejar les prioritats i els serveis a mitjà i llarg termini. La nova 
normalitat passarà, i mentrestant la crisi ens hauria de fer qüestionar també alguns 
dels supòsits de la vella normalitat. 
 
Un nou context que obre finestres d’oportunitat 
En altres moments històrics, la resposta de les administracions europees, estatals i 
catalanes a la crisi econòmica es basaven en l’austeritat i la retallada de la inversió 
pública, com en la recent crisi del 2008. En canvi, en aquest nou context, tant 
l’activació dels fons europeus com la proposta de pressupostos de l’Estat indiquen que 
la resposta és totalment diferent.  
En aquest sentit, s’obre una oportunitat per a Barcelona, que ja té una àmplia 
trajectòria i capacitat per aportar projectes motor de reactivació econòmica en els 
àmbits de transició ecològica i digital, de la mobilitat sostenible, la rehabilitació, 
l’aposta per la ciència i la salut, tot promovent la justícia social. De manera que cal 
convertir aquest bon posicionament en una oportunitat de futur, impulsant projectes 
municipals i de ciutat, amb tots els actors públics i privats que permetin afrontar canvis 
estructurals, de reactivació econòmica i de generació de llocs de treball estables i de 
qualitat. 
 
Una resposta col·lectiva i coordinada amb altres institucions 
La crisi ens exigeix unitat d’acció i grans acords. Així ho van entendre tots els grups 
municipals de l’Ajuntament de Barcelona quan durant els mesos d’abril, maig i juny 
van impulsar un procés de diàleg, d’escolta plural i amb voluntat de consens, amb 
entitats, actors i agents professionals, empreses, sindicats i universitats que va donar 
com a resultat el Pacte per Barcelona. Un exercici de corresponsabilitat i un acord 
social i polític que es va concretar en 73 actuacions prioritàries per executar durant els 
propers mesos per fer front a la crisi. Totes elles han estat incorporades en aquest 
PAM+ identificades amb l’acrònim  PXB.  
 
El PAM+ dona valor, i no escatima en recursos, ans el contrari, mobilitzant totes les 
seves fonts pressupostàries i d’altres vies de finançament a l’abast (a Catalunya, a 
Espanya i a la Unió Europea), incrementant la despesa i les inversions públiques, i 
mobilitzant la inversió privada, posant-los a disposició de les mesures compromeses 
per superar l’actual situació de crisi i posicionar la ciutat, amb tota la seva gent al 
capdavant, en la via de la recuperació i en un horitzó de benestar sostenible i de futur 
esperat.  És per això que les actuacions estratègiques aquí recollides s’alineen amb les 
directrius, els principis i els criteris dels fons de reconstrucció, transformació i 
resiliència en marxa (+digital, +verd, +salut i cohesió, +igualtat) i mantenen com a 
principi inspirador l’horitzó que dibuixen els objectius de desenvolupament sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.  
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Els grans eixos d’actuació 
Aquest PAM+ extraordinari concreta també la determinació a consolidar el procés de 
transformació de la ciutat expressat a l’inici del mandat municipal a l’Acord de Govern, 
posant l’accent en els reptes estratègics que poden funcionar com a palanques de 
canvi i tenir un efecte multiplicador per a la recuperació. Una estratègia 
transformadora de ciutat estructurada en sis grans eixos: 
 

• Recuperem l’economia fent-la més forta, més resilient i més diversificada. 
Apostem per enfortir el teixit econòmic, amb especial atenció al comerç de 
proximitat i als sectors innovadors, potenciant i internacionalitzant la nostra 
indústria creativa i cultural, o el necessari turisme de qualitat i diversificat, 
fent-lo més resilient, competitiu i fort, redoblant la seva capacitat de creació 
d’ocupació de qualitat, sostenible i fonamentada en el talent i la innovació.  

 
• Reforcem l’atenció i els recursos per a la inclusió social, amb una acció 

estratègica que ajudi a enfortir el nostre model sociosanitari, especialment el 
d’atenció a les persones més vulnerables (persones dependents, persones 
sense prou recursos, persones sense llar), a posar les cures al centre de l’acció 
política i a contribuir a l’enfortiment dels serveis socials d’atenció primària i la 
xarxa d’equipaments de salut de la ciutat (del centre d’atenció primària a 
l’hospitalària), amb l’objectiu de garantir els drets socials de tota la població. 

 
• Accelerem la transició ecològica contra la crisi climàtica, amb la implantació 

d’un model urbà de dimensió humana ja en marxa. Un model que prioritza la 
qualitat ambiental i un entorn saludable, activant palanques clau pel canvi com 
són la mobilitat neta, sostenible i segura, l’extensió del verd urbà, l’aposta per 
la rehabilitació del parc d’habitatges per a l’estalvi energètic i la 
descarbonització tot impulsant la creació i consum d’energia neta i accessible. 
 

• Enfortim la ciutat educadora, cultural, científica i esportiva, per impulsar el 
dret de la ciutadania a accedir i participar sense discriminació de cap tipus en 
les seves dimensions socials, comunitàries i professionals. Una ciutat 
intercultural que facilita l’articulació del seu teixit associatiu i professional amb 
el conjunt d’equipaments i programes públics per reforçar els drets humans i 
l’accés a la plena ciutadania per a totes les persones.  
 

• Fem una ciutat més amable i segura des dels barris i amb visió 
metropolitana. Una ciutat a escala humana, amigable i saludable, divertida i 
diversa i integradora que es construeix des de la convivència i el civisme, que 
recicla i millora els seus habitatges i reinventa i reivindica els seus espais 
públics, i que lluita contra la gentrificació combinant la mirada propera de la 
comunitat i l’escala de veïns amb la perspectiva i la visió metropolitanes. 

 
• Impulsem una ciutat oberta, amb una Administració digitalitzada i més 

propera, accessible i fàcil, amb visió metropolitana per sumar amb lideratge 
una de les aglomeracions urbanes i econòmiques més importants del sud 
d’Europa. Una Administració que escolta i que garanteix els drets bàsics de 
ciutadania, amb un model de governança participativa i de mà estesa, 
transparent i solvent. Una Administració moderna amb un compromís actiu 
internacional, alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible de 
l’Agenda 2030. 



 

 
 7 

PAM+  
2020-2023 

Per a la recuperació  
i el rellançament  

de Barcelona 

 
Com estableix el Reglament de participació ciutadana de l’Ajuntament de Barcelona, es 
va dur a terme el procés participatiu preceptiu en paral·lel al tràmit d’exposició 
pública per a la presentació d’al·legacions al document aprovat inicialment. Malgrat 
que el procés participatiu va quedar interromput per la suspensió de les activitats 
presencials amb la declaració de l’estat d’alarma, 13.512 persones (7.137 dones i 5.880 
homes) van participar presencialment en alguna de les 204 trobades organitzades o bé 
a través dels punts mòbils presencials instal·lats en 138 espais públics d’alta 
concurrència. La plataforma digital de participació de l’Ajuntament de Barcelona, 
Decidim.barcelona, va permetre a la ciutadania adherir-se o incorporar noves 
propostes fins al 22 de maig.  Així, un total de 3.344 propostes ciutadanes van ser 
recollides i estudiades tècnicament per ser adherides, en funció de la seva viabilitat o 
suficiència de recursos, en aquest programa. 
 
Aquest PAM+ configura el full de ruta de la política municipal, a curt, a mitjà i a llarg 
termini. Un full de ruta arriscat i valent, per al període 2020-2023 i més enllà, focus 
de polítiques municipals resolutives que aposten per la ciutat que mira endavant, la 
ciutat més amable, més saludable i resilient, de progrés econòmic i digitalitzada. 
Polítiques centrades en les persones. I pensant en les persones, aquest PAM+ vol fer 
passos encara més ambiciosos per avançar en la lluita contra l’emergència climàtica, 
per construir un teixit econòmic més modern i sostenible, i per seguir reduint les 
desigualtats, fent possible la Barcelona de la recuperació i del rellançament que no 
deixa mai ningú enrere. 
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 Recuperem l’economia fent-la més forta, més 
resilient i més diversificada 
 
L’emergència econòmica generada per la pandèmia de la covid-19 ha tingut 
conseqüències en el teixit econòmic i en l’ocupació. Posem l’accent en la lluita contra 
l’atur i la precarietat laboral, la millora de la qualitat de l’ocupació, la cohesió social i 
l’avenç cap a un nou model de desenvolupament més just i sostenible, incorporant la 
perspectiva de gènere en les polítiques actives d’ocupació i en totes les estratègies 
d’ocupació municipals. La promoció de l’ocupació de qualitat per a tothom, i 
l’acompanyament a les persones en els seus processos de millora de la seva 
ocupabilitat, de recerca de feina i d’adaptació contínua als canvis tecnològics i del 
mercat de treball. 
 
La covid ha posat de manifest la necessitat de repensar el model econòmic i d’establir 
mesures concretes per evitar que la crisi eixampli encara més les desigualtats de 
gènere a la nostra ciutat. La millora de les condicions laborals i econòmiques de les 
dones i el reconeixement del treball de cures són eixos centrals.  
 
Barcelona té un pla econòmic per als propers anys per recuperar l’ambició i aprofitar 
tot el potencial de la ciutat, amb les prioritats de retenir i formar talent, facilitar 
l’activitat econòmica i captar més i millors inversions.  
 
La nova agenda Barcelona Green Deal és el full de ruta pel conjunt d’agents econòmics 
i socials per traçar les grans línies estratègiques que han de guiar el futur econòmic de 
la ciutat i el seu impuls municipal. Un impuls internacional a l’activitat econòmica de la 
ciutat, i del territori metropolità, per harmonitzar un desenvolupament local 
redistributiu i equitatiu i fer-lo compatible amb la competitivitat de l’empresa, 
l’emprenedoria i l’economia de Barcelona en l’ecosistema de les ciutats globals. 
 
Fer de la nostra capitalitat digital i emprenedora, consolidada arran de la capitalitat 
mundial del mòbil, amb la capitalitat d’economia verda, dos elements tractors del 
futur econòmic de Barcelona. Compartint el progrés econòmic, compartint esforços i 
capacitats, coordinant tots els recursos de la ciutat i dels seus agents, aprofundint en la 
col·laboració publicoprivada. 
 
Fer de Barcelona una ciutat facilitadora de l’activitat econòmica. Potenciant i 
internacionalitzant la nostra indústria creativa i cultural, fent-la més resilient, 
competitiva i forta, redoblant la seva capacitat de creació d’ocupació de qualitat, 
sostenible i fonamentada en el talent i la innovació. 
 
Una autèntica revolució econòmica, impulsant Barcelona com una capital de 
l’economia verda i alineada amb els objectius de desenvolupament sostenible de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides. Amb ecosistemes emprenedors i innovadors, 
motor de la modernització de l’economia tradicional local, però també de les 
indústries creatives i la transversalitat de l’economia digital, circular, social i 
col·laborativa.   
 
Ara més que mai toca fomentar i consolidar els sectors estratègics amb el més alt valor 
afegit de la nostra economia. Cal facilitar l’activitat econòmica a la ciutadania i al teixit 

Eix 1 

ODS 

2, 4, 8, 9, 
10, 11, 12, 
13, 15, 16, 

17 
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productiu dels barris i del conjunt de la ciutat, donant suport al talent i a la innovació 
empresarial, digital i socioeconòmica per possibilitar una ocupació de qualitat.  
 
Impulsar un progrés econòmic compartit i plural, amb un mercat de treball més 
estable i inclusiu, i, alhora, menys precari i desigual, que garanteixi un futur 
d’oportunitats per a tothom. Polítiques de desenvolupament econòmic de proximitat, 
enfortint i generant equilibri entre els teixits econòmics que hi ha als barris i que són 
clau per al dinamisme i la cohesió de la ciutat. 
 
 
 

Mesures de xoc  
Actuacions immediates per aturar el cop i minimitzar els efectes de la crisi: 
 
• Ajuts als lloguers de locals comercials: subvencions d’entre 600 i 1.200 euros. 
• Transformació digital: subvencions per al màrqueting digital, pàgina web, venda 

en línia. 
• B·Crèdits, un miler de microcrèdits de 12.500 euros per donar suport a les 

micropimes i persones treballadores autònomes de la ciutat afectades 
econòmicament per la covid-19. 

• Rethinking, plans de reactivació empresarial adreçats a persones treballadores 
autònomes, comerços, start-ups, petites i mitjanes empreses i organitzacions 
d’ESS. 

• “Enfortim l’ESS”: subvencions amb 4 milions d’euros en línies de crèdit. 
• “Crea feina, Barcelona!”, nou programa (1,5 milions d’euros) que ofereix ajuts de 

5.000 euros per contractar persones en situació d’atur que estiguin 
empadronades a la ciutat de Barcelona. 

• Pròrroga de les autoritzacions d’ampliació de l’espai públic destinat a terrasses 
(fins al 31 de desembre de 2021), i reducció de la taxa (d’un 75% fins a finals del 
2020). 

• Bonus Cultura, l’Ajuntament de Barcelona aporta 10 euros a les compres 
particulars per valor de 40 euros per incentivar el consum cultural. 

 
 

Actuacions estratègiques  
De promoció econòmica de la ciutat 
• Ampliar les ajudes i els programes de suport als agents econòmics més perjudicats 

per la crisi: pimes, autònoms i autònomes, emprenedors i emprenedores.  PXB.  
• Reforçar el programa “Impulsem el que fas” per a projectes que dinamitzen 

l’economia de barris i districtes.  
• Agilitar, simplificar i digitalitzar tràmits administratius, sobretot la concessió de 

llicències i els processos de contractació pública, per dinamitzar l’activitat 
econòmica.  PXB. Eliminació de la taxa d’inici d’activitat per facilitar l’activitat 
d’acord amb el Doing Business report. 

• Impulsar el teletreball. Incentivar econòmicament i conscienciar les empreses.  
• Desenvolupar estratègies específiques per impulsar sectors que avui són 

estratègics com ara el sector digital, el sector sociosanitari, l’economia social 
vinculada al tercer sector, l’economia de les cures, l’economia verda i circular, 
vinculada a la transició energètica, així com l’economia blava, vinculada a la mar i 

Eix 1 

Eix 1 
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les activitats nàutiques, i la indústria 4.0. Creació d’un eix de recerca, coneixement 
i innovació, orientat a la digitalització dels sectors productius de l’àrea 
metropolitana de Barcelona amb la participació d’universitats, centres de recerca, 
clústers i infraestructures estratègiques (port i aeroport).  PXB. 

• Treballar per fer realitat la capitalitat digital de Barcelona, a fi que esdevingui un 
centre de reflexió de l’humanisme tecnològic. Creació d’un fons mixt de capital-
risc a Barcelona, orientat a start-ups.  PXB. 

• Desenvolupar un pla per retenir talent i per promoure el retorn del talent perdut 
durant l’anterior crisi econòmica del 2008.  PXB. Impulsarem el “Pla de talent 
Barcelona” per consolidar la ciutat com un pol internacional per al talent, per 
retenir el talent local i atreure talent internacional a la ciutat. Creació del 
Welcome Center per a la benvinguda als i les professionals internacionals, 
facilitant-los els tràmits i l’aterratge a la ciutat. Consolidació del Barcelona 
International Community Day (BICD) de dinamització de la comunitat 
internacional resident a Barcelona. 

• Fomentar la capitalitat emprenedora i de start-ups amb l’obertura de nous espais 
vinculats a nous sectors emergents com les indústries creatives, l’economia verda 
o els esports amb especial interès a Palo Alto, La Escocesa, el Port Olímpic i 
l’Estadi Lluís Companys. Incorporar la visió econòmica en els grans projectes de 
transformació urbana, com el Port Olímpic, el 22@, la Zona Franca o les grans 
infraestructures. Consolidar el DHUB, epicentre de les indústries creatives i crear 
el Clúster Barcelona Creativa. 

• Marca Barcelona: promoure i alinear la imatge de la ciutat a l’exterior, amb una 
agenda internacional de promoció econòmica. Consolidar la capitalitat mundial 
del mòbil, refermant l’ecosistema emprenedor a la ciutat.  Treballar amb Fira de 
Barcelona l’objectiu de consolidar l’activitat firal, fer accions de promoció de la 
ciutat de Barcelona i impulsar nous salons que busquin la capitalitat de la ciutat 
en aquells sectors emergents en els quals Barcelona busca posicionar-se. Aprofitar 
les fires i trobades tecnològiques a Barcelona per impulsar el teixit i la 
infraestructura digital de la ciutat. En aquest sentit, treballar per convertir el 
proper Mobile World Congress (MWC) en una edició d’excel·lència.  PXB. 

• Donar suport al teixit professional de Barcelona, potenciant el caràcter de ciutat 
de professions. Aprofitar els congressos i les trobades professionals i els serveis 
d’ocupació i orientació professional i de formació dels col·legis professionals per 
donar un impuls a la innovació, la recerca, l’ocupació i l’emprenedoria.  PXB. 

• Donar un impuls més gran a l’estratègia per a la reindustrialització de Barcelona i 
l’àrea metropolitana i la modernització dels polígons industrials.  PXB. 

 
De comerç, mercats, consum i alimentació 
• Promoure el comerç de proximitat, desenvolupant campanyes per fomentar el 

consum en l’àmbit local i metropolità, així com impulsar el comerç electrònic de 
proximitat, amb la creació d’un mercat web (marketplace) en línia.  PXB. 

• Nou Pla estratègic de comerç, coordinat amb els plans estratègics de territori i de 
les associacions de comerciants, impulsant una taxa específica que gravi les 
empreses de gran distribució i reverteixi íntegrament en el comerç de proximitat, 
perquè es modernitzin tecnològicament. Desenvolupant les polítiques necessàries 
per a que el comerç tradicional pugui aprofitar les potencialitats del comerç 
digital, generant noves sinergies i oportunitats per al teixit comercial de la ciutat. 

• Avançar en el desenvolupament del pla de reforma i de manteniment del Pla de 
millores dels mercats municipals aprovat. Fi de les reformes dels mercats del Bon 
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Pastor i la Vall Hebron; remodelacions dels mercats de Sant Andreu i Abaceria; 
projecte i inversió per a les reformes dels mercats d’Horta i Montserrat. 

• Barcelona Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible el 2021 
(#capitalalimentaciósostenible), seu de la trobada de ciutats signants del Pacte de 
Milà l’any 2021 i elaborar la Carta de l’Alimentació Sostenible, en el marc de 
l’Agenda 2030, impulsant un Consell d’Alimentació Sostenible. 

 
D’ocupació de qualitat 
• Enfortir les polítiques actives d’ocupació i les mesures de reciclatge professional 

per als col·lectius més afectats per la crisi. Crear, d’una banda, una estratègia 
específica d’ocupació juvenil i, de l’altra, per als sectors de persones aturades més 
grans de 45 anys.  PXB. 

• Potenciar el programa d’inserció laboral per a persones en situació de 
vulnerabilitat (Làbora) amb l’objectiu de garantir-ne la continuïtat i consolidació i 
fomentar-ne l’extensió metropolitana.  PXB. 

• Intensificar les clàusules socials en el marc de la contractació pública i, en 
especial, la contractació reservada a empreses d’inserció social i centres especials 
de treball d’iniciativa social. Pla especial per incrementar el nombre de persones 
amb discapacitat inserides en el mercat laboral.  PXB. 

• Desenvolupar el programa “Inclou futur” per a la inclusió laboral de persones amb 
discapacitat al mercat ordinari de treball, amb treball conjunt amb les entitats de 
la Xarxa Barcelona per la Inclusió Laboral de persones amb discapacitat. 

• Punts de defensa de drets laborals: reforçar el servei municipal intensificant els 
protocols de col·laboració amb les administracions competents.  

• Acord de Ciutat per a l’Ocupació de Qualitat 2020-2030, per potenciar la 
concertació i acords amb altres administracions (especialment el SOC i l’AMB); la 
cooperació publicoprivada, la inclusió laboral, el treball digne i la reducció de la 
precarietat en tots els sectors, sobretot en els més feminitzats; el foment dels 
sectors estratègics (com comerç i turisme), i el foment del talent.  

 
D’economia verda, blava i circular 
• Estratègia 2020-2030 d’impuls del Green New Deal de Barcelona, amb programes 

específics per a la creació de noves empreses, i amb mesures específiques de 
formació i ocupació en els àmbits de l’economia verda, blava i circular, impulsant 
plataformes de col·laboració publicoprivada i publicosocial per fomentar la 
implicació dels agents de ciutat i metropolitans, i el desenvolupament de 
l’Ecodistricte del Besòs, amb l’impuls del Campus del Besòs. 

 
De turisme 
• Posicionar Barcelona com un destí turístic de qualitat, plenament alineat amb els 

objectius de les ODS, descentralitzat, compromès amb els objectius de 
redistribució econòmica de la ciutat i adequadament regulat per tal d’evitar la 
presencia d’economia submergida i il·legal. Reforçar la col·laboració público -
privada en iniciatives que contribueixen els objectius  de qualitat i 
descentralització del turisme. 

• Impulsar campanyes específiques i a curt termini per a l’atracció de turisme 
nacional i internacional, adreçades sobretot al turisme cultural, familiar i de 
negocis.  PXB. 

• Aportar la màxima seguretat possible a les persones visitants, a través de la 
garantia i el subministrament d’elements de protecció individual i col·lectiva.   
PXB. 
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• Promocionar un model integral de turisme basat en paràmetres de qualitat, 
innovació i sostenibilitat, que transmeti confiança i aporti valor al conjunt de la 
ciutat.  PXB. 

• Treballar per desestacionalitzar el turisme a la ciutat amb campanyes 
específiques, posant especial èmfasi en les campanyes de Nadal dels dos propers 
anys.  PXB. 

• Afavorir la desconcentració del turisme, promovent la valoració de nous actius en 
els barris i districtes de la ciutat i en l’àmbit metropolità.  PXB. 

• Promoure estratègies per reduir l’impacte ambiental del turisme, impulsant 
l’electrificació de les principals infraestructures i fomentant entre els i les visitants 
bones pràctiques ambientals.  PXB. 

• Promoure les bones pràctiques laborals, el treball de qualitat i el coneixement 
dels drets laborals en el sector, així com promocionar la contractació de guies 
oficialment habilitats.  PXB.   

• Impulsar la modificació de l’impost d’estades en establiments turístics (IETT) amb 
la implantació d’un recàrrec que reverteixi íntegrament en l’Ajuntament, i 
destinat a millorar el control sobre els habitatges turístics il·legals, a millorar la 
qualitat de vida dels residents dels barris més afectats per la pressió turística, i a 
crear nous continguts que es puguin desenvolupar en escenaris que permetin 
millorar la desconcentració turística.  

 
D’economia social 
• Elaborar l’#EstratègiaESS2030, consolidant l’equipament InnoBA i InnoBAdora 

com a referència d’innovació i com a comunitat d’incubació i creixement de 
projectes i empreses d’ESS. 
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 Reforcem l’atenció i els recursos per a la 
inclusió social 
 
Els impactes socials i econòmics de la crisi sanitària de la covid-19 obligaran de manera 
urgent a donar respostes amb intensitat i celeritat per garantir els drets socials. La crisi 
afecta tota la societat però colpeja de manera més forta aquelles persones que ja 
vivien situacions més precàries. 
 
Els darrers mesos han estat especialment sensibles per als col·lectius de persones 
grans, ja que ha estat el col·lectiu més vulnerable al risc de contagi de la covid-19, i 
amb una taxa de mortalitat més alta. La covid-19 ha posat de manifest la necessitat de 
repensar la ciutat des de l’òptica de l’envelliment, i ha obligat a repensar les diferents 
estratègies, accions i també model de serveis per a les persones grans. Amb el 
col·lectiu de persones grans cal fer un exercici reparador, de reconeixement de drets i 
de repensar la ciutat per fer-los visibles. Això ens obliga com a ciutat a revisar els límits 
actuals del model d’atenció per a les persones grans a la ciutat per avançar cap a un 
model que parteixi de les necessitats de les persones grans i de les persones 
cuidadores per a les persones grans que ho requereixin. 
 
La idea d’inclusió social ha d’anar més enllà de la cobertura de necessitats bàsiques per 
possibilitar que totes les persones puguin desenvolupar el seu projecte vital i participar 
de la vida cívica, comunitària, cultural i política. Per tant, l’èmfasi de l’acció social s’ha 
de situar en l’empoderament personal i col·lectiu, atenent les circumstàncies i 
situacions de cada persona que fan necessaris determinats suports, posant 
especialment atenció als infants, adolescents i joves. 
 
La covid ha posat de manifest encara més la necessitat de canviar el model econòmic, 
social i d’organització de la cura i d’establir mesures concretes per evitar que la crisi 
sanitària i econòmica que estem vivint eixampli encara més les desigualtats de gènere 
a la nostra ciutat. Per això, la millora de les condicions laborals i econòmiques de les 
dones i el reconeixement del treball de cures seran eixos centrals en aquest mandat, 
impulsant el canvi cultural que es necessita per anar a l’arrel de la desigualtat entre 
dones i homes i transformar la visió social dels rols, estereotips, expectatives o 
expressions associades a uns i altres.  
  
La crisi sanitària i social està demostrant la importància de les cures i la solidaritat 
comunitària i, al mateix temps, posa en relleu situacions d’exclusió social i desigualtats 
que no sempre són visibles a la nostra societat. En aquest context, les situacions 
d’exclusió més greus són l’exclusió residencial, sobretot en el cas de persones que es 
veuen obligades a dormir al carrer, i la pèrdua d’ingressos, un context que s’agreuja en 
el cas de la infància o dones amb càrregues familiars. Cal avançar, doncs, amb 
actuacions que enforteixin els drets socials i promoguin una comunitat cuidadora, 
inclusiva i protagonista on factors com el gènere, l’origen o l’edat no siguin 
discriminatoris.  
 
Cal promoure relacions de qualitat, sòlides i duradores, tot vetllant pel benestar de 
tots els ciutadans i ciutadanes, i desplegant accions innovadores que facin que a 
Barcelona cap persona no se senti mai sola. 
  

Eix 2 

ODS 

1, 2, 3, 4, 5, 
7, 8, 10, 11, 

13 16, 17 



 

 
 14 

PAM+  
2020-2023 

Per a la recuperació  
i el rellançament  

de Barcelona 

Mesures de xoc  
Actuacions immediates per aturar el cop i minimitzar els efectes de la crisi: 
 
• Vigilància i control de la covid-19 a través de l’Agència de Salut Pública de 

Barcelona fent seguiment de casos i contactes i brots de diferent origen (escolar, 
a les residències, lloc de treball, familiar, etc.), generant també informació sobre 
la malaltia i comunicant aspectes relacionats amb aquesta i la seva prevenció. 

• Cistella d’alimentació: ha permès distribuir 20.000 lots amb productes alimentaris 
entre persones de més de 70 anys, persones amb malalties cròniques i persones 
confinades i afectades per la covid-19 de Barcelona.  

• Dret a una alimentació adequada: desplegament extraordinari d’un milió i mig 
d’euros addicionals en col·laboració amb entitats.  

• Beques menjador per a infants: distribució de targetes moneder a 30.000 alumnes 
durant el període del confinament. 

• Emergència a les residències de gent gran (269 residències, 14.138 persones 
usuàries): desinfecció i neteja. Trasllat de residents a altres espais amb garanties 
d’aïllament. Habilitació d’espais públics i privats per traslladar-hi residents.  
Facilitar, i formar, personal sociosanitari que supleixi les baixes de personal 
existents als centres residencials. Lliurament de material de protecció (EPI) per al 
personal professional. 

• Reforç dels allotjaments d’emergència per a dones que pateixen violència 
masclista: en els primers set mesos del 2020 a causa de la covid s’ha incrementat 
el pressupost dedicat a violència masclista en 414.000 euros, que s’han dedicat a 
donar resposta a les noves acollides i a garantir l’augment de la durada de les 
estades. 

• Intensificació de l’activitat del Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida (SARA), 
amb un increment del 139% de l’atenció respecte a l’any precedent i reforç del 
seguiment telefònic de les dones usuàries. 

• Increment de la capacitat d’acollida de persones migrades o refugiades: 
increment d’un 50% de la capacitat del programa d’acolliment Nausica, que ha 
passat de 83 places a unes 120. 

• Pavellons Salut i hotels sanitaris: habilitació de quatre espais propers a hospitals 
centrals —Vall d’Hebron, Hospital del Mar, Hospital de Sant Pau, Hospital Clínic—, 
amb 550 llits i equips. Hotel medicalitzat Catalonia, amb 300 places, i 12 hotels 
per a pacients no crítics i a disposició per al descans del personal sanitari. 

• Dotació de dispositius d’emergència per atendre persones amb discapacitat 
contagiades de la covid-19 i suport a les quarantenes, així com creació de 2 
residències de suport a persones amb discapacitat contagiades (Casa del Mar i 
Viladrosa), un pis de suport (Viladomat) amb 66 places d’atenció. 

• Oficina Últim Acompanyament, coordinant tanatoris i cementiris, d’atenció a les 
persones que havien perdut familiars.   

• Posada en marxa de diversos projectes d’atenció telefònica per acompanyar la 
ciutadania i donar-li suport emocional. 

• Programa de suport a les quarantenes, destinat a facilitar l’aïllament a persones 
amb covid-19. Serveis a domicili (entrega d’aliments, equips de protecció 
personal, neteges, etc.) a més de 4.000 persones entre març i octubre, i 
allotjaments de quarantena (hotels Salut i apartaments). 

• Dispositius d’atenció a persones sense llar: manteniment durant tot l’any 2020 
dels dispositius extraordinaris creats durant l’estat d’alarma per atendre joves en 
situació de sensellarisme, dones i persones amb addiccions, així com el dispositiu 

Eix 2 
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específic per facilitar l’aïllament de persones sense llar que hagin de fer 
confinament i dispositiu extraordinari d’higiene. En total, creació i manteniment 
de 500 places d’acollida noves. 

• Posada en marxa del “Pla de xoc en salut mental” per abordar el patiment 
psicològic derivat de la covid-19 (dotat amb 1,5 milions d’euros). 

• Fons d’emergència social extraordinari dotat amb 18 milions d’euros, per cobrir 
les necessitats de 34.000 persones: l’ajut, d’entre 200 i 475 euros mensuals 
segons la renda i el nombre de membres de la família, es rebrà a través de la 
targeta moneder Barcelona Solidària durant tot el segon semestre del 2020. La 
mesura innova en la prestació d’ajuts, elimina burocràcia en la tramitació 
administrativa simplificant el procés, estalvia gestions i dota de més autonomia 
les famílies beneficiàries. 

• Ajuts des de Serveis Socials: entre març i setembre es va atendre 56.192 persones 
i es van tramitar 28.360 ajudes extraordinàries (13 milions d’euros). 

• Lluita contra la soledat: distribució de 300 tauletes electròniques a les residències 
de gent gran, 1.200 dispositius mòbils als hospitals i als pavellons Salut perquè els 
pacients aïllats puguin parlar amb els seus familiars. Reforç del Servei de 
Teleassistència per arribar a les persones de més de 75 anys soles que no tenen el 
servei. Increment del programa VinclesBCN amb canals específics 
d’acompanyament i suport. 

• Reforç i increment dels serveis d’atenció i acompanyament dels equipaments 
d’adolescència i joventut. Augment del Servei per a Adolescents i Famílies, equips 
Aquí T’escoltem i increment d’hores d’atenció amb la finalitat d’ampliar, 
majoritàriament, l’atenció psicològica individual per a adolescents. 

• Cribratges PCR massius: suport al seu desplegament en barris i escoles de la 
ciutat. 

• Programa de casals comunitaris: dotar de recursos una vintena d’equipaments de 
proximitat, com ara casals de barri i centres cívics, i posar-los a disposició 
d’entitats i xarxes comunitàries. 

• Programa de subvencions “La Meva Llar” de millora per a l’accessibilitat física i 
comunicativa d’habitatges on viuen persones amb discapacitat. 
 
 
 

Actuacions estratègiques  
D’inclusió social 
• Promoure reallotjaments dignes i adequats evitant l’ús de pensions i una atenció 

més intensa al sensellarisme, impulsant suports específics per a joves sense 
referents familiars.  PXB. 

• Impulsar un pla de xoc per reduir les llistes d’espera de les meses d’emergència.  
PXB  Garantir el nivell d’atenció ofert durant l’estat d’alarma per a joves, dones i 
persones amb addiccions sense llar. 

• Consolidar els programes per ajudar a garantir el dret a l’alimentació, promovent 
la sostenibilitat i proximitat, a través del treball en xarxa, augmentant els 
programes de detecció de persones grans o dependents que necessiten servei 
d’àpats (càtering) a domicili.  PXB. 

• 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.  PXB. 

Eix 2 
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• Oferir respostes adaptades a noves necessitats emergents en l’àmbit del 
sensellarisme, amb l’objectiu de reduir al màxim el nombre de persones que 
dormen al carrer. Garantir l’allotjament d’emergència als col·lectius en situació 
d’exclusió residencial severa, en coordinació amb els serveis d’habitatge i 
immigració. 

• Fusionar les targetes socials existents en una de sola, diversificant-ne i ampliant-
ne l’abast per potenciar l’autonomia de les persones usuàries. Avançar cap a un 
model de serveis més proper i menys burocràtic, arrelat en la comunitat. A més, 
garantir uns ingressos mínims a totes les persones és un factor de reactivació 
econòmica. 

• Estratègia d’inclusió social i de reducció de les desigualtats 2017-2027: 
coproducció en col·laboració amb el tercer sector. Reprogramació postcovid i en 
l’horitzó 2030. 

• Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat, incidint en els 
factors que incrementen el risc de pobresa entre les dones. 

• Posar la innovació i la tecnologia al servei dels drets socials, fent front a la bretxa 
digital i utilitzant la tecnologia per garantir millor el dret a la cura de totes les 
persones. 

 
De persones grans i envelliment 
• Participar, amb la Generalitat, i altres administracions, en la revisió del model de 

centres residencials, així com reforçar l’atenció domiciliària i el Servei de 
Teleassistència, establint les ràtios necessàries de professionals, amb condicions 
laborals dignes i equiparables, i revisant els equipaments per garantir que es 
compleixen les normatives a fi de millorar l’atenció social a les persones grans.  
.PXB.   

• Aprofundir en la integració social i sanitària en els recursos sociosanitaris i 
residències de gent gran municipals i incrementar el programa “Respir Familiar” 
ampliant les modalitats de serveis residencials i també domiciliari. 

• Desenvolupar el nou model de SAD a la ciutat desplegant com a mínim seixanta 
noves superilles de SAD. 

• Adaptació dels casals de gent gran per incorporar la mirada de la soledat i per 
donar resposta a l’adaptació tecnològica de les persones grans. 

• 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 de les persones grans, que en reconegui els sabers i coneixements. 

 
De discapacitat 
• Pla local de promoció de la formació i l’ocupació de les persones amb discapacitat 

i/o trastorn mental per a la incorporació de les persones amb discapacitat al 
mercat ordinari de treball (tant en oferta pública com privada), fomentant 
l’emprenedoria d’ocupació de persones amb discapacitat i l’accés a les 
tecnologies. 

• Pla  d’accessibilitat universal de Barcelona i la candidatura a Ciutat Europea més 
Accessible. Desplegar el Pla d’Accessibilitat Universal de Barcelona conjuntament 
amb els districtes i les diferents àrees municipals per situar Barcelona com a 
capital de l’accessibilitat. 

• Ampliar els recursos per al Model Municipal del Servei d’Assistència Personal per 
a persones amb discapacitat, un model segur en context Covid-19. 

• Ampliar els recursos per al Model Municipal dels Centres de Desenvolupament i 
Atenció Precoç per a infants de 0 fins a 6 anys. 
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• Donar majors oportunitats d'habitatge per a les persones amb discapacitat, 
destinant el 5% de les Promocions d'Habitatge Públic a projectes d'autonomia 
personal i d'altres projectes innovadors de proximitat. 

• Programa de subvencions “La Meva Llar” de millora per a l’accessibilitat física i 
comunicativa d’habitatges on viuen persones amb discapacitat. 

 
De salut i cures 
• Aprovar el nou Pla de prevenció de les drogodependències 2021-2024. 
• Estratègia integral d’abordatge de l’addicció al joc amb un decreixement de les 

cases d’apostes i de joc de la ciutat, en el marc de l’abordatge integral del Pla de 
drogues. 

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

• Facilitar l’accés a l’atenció odontològica mentre no s’ampliï la cartera de serveis 
desplegant el dentista municipal, ampliant el dentista per a persones vulnerables i 
ampliant l’accés per a nens i nenes. 

• Reforçar l’estructura de vigilància de la salut pública amb protocols clars i 
compartits per estar preparats davant d’un possible rebrot de la pandèmia.  PXB. 

• Reconèixer les cures com una responsabilitat col·lectiva, que ha d’afectar per igual 
homes i dones. Impulsar el model d’atenció i de cures de proximitat per millorar 
l’atenció social, sobretot a persones grans i persones amb discapacitats i petita 
infància. Crear deu noves àrees d’atenció en els propers mesos.  PXB. Crear 
superilles de la cura a la ciutat. 

• Impulsar nous projectes en el marc de l’Estratègia de salut mental de Barcelona, 
incorporant l’Estratègia de prevenció del suïcidi i d’altres programes desplegats 
arran del Pla de xoc postcovid de salut mental. 

• Dissenyar un pla d’emergència metropolità específic per a pandèmies, que 
prevegi les actuacions urgents (identificació de locals i espais per reconvertir, 
adquisició i emmagatzematge de material i equipament de protecció, 
funcionament dels serveis bàsics, comunicació, etc.).  PXB. 

• Facilitar la reforma i ampliació dels equipaments sanitaris de la ciutat (hospitals i 
CAP), el reforç de la telemedicina hospitalària i primària i millorar la coordinació 
sociosanitària.  PXB.  

• Monitorar les desigualtats de salut a la ciutat de Barcelona amb perspectiva de 
drets i de gènere.  

 
De feminismes 
• Dotar de més recursos la lluita contra l’exclusió social, la pobresa i la violència 

masclista, amb programes i serveis de prevenció i atenció, en col·laboració amb 
les entitats del sector.  PXB. Millorar el model d’atenció a les violències sexuals, 
amb programes d’educació sexual.  

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

• Promoure la millora de les condicions de vida i l’ocupació de les dones, combatent 
la bretxa salarial i la precarietat laboral. Suport a les entitats que lluiten contra la 
feminització de la pobresa i la precarietat, amb un import de 450.000 euros en 
dos anys. 

• Consolidar la lluita contra les violències masclistes a Barcelona, incorporant la 
diversitat sexual i de gènere, l’abordatge de la violència sexual i generant àmplies 
aliances d’actors socials amb un paper actiu per combatre-la. 
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D’infància 
• Reforçar el suport a la infància, prioritzant les famílies en situació de 

vulnerabilitat, i posant especial atenció en les monoparentals i les nombroses. 
Ampliar les beques menjador tot l’any, els centres oberts, així com l’atenció i 
prevenció de la violència envers els infants.  PXB. 

• Coordinar amb la Generalitat (DGAIA) 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. 

• Atorgar sense topall econòmic els ajuts econòmics a les famílies per a la 
realització de les activitats de la campanya de vacances d’estiu T’estiu Molt. 

• Generar nous espais i més representativitat, per promoure la participació real i 
efectiva dels infants. 

 
D’adolescència i joventut 
• Programa “La joventut no s’atura!” que actualitza el Pla d’adolescència i joventut i 

incorpora 38 accions en el camp de l’educació, el benestar, l’habitatge, l’ocupació 
juvenil i la participació i l’associacionisme juvenil. Entre aquestes destaquen les 
accions en el marc de l’ocupació juvenil de qualitat per al creixement 
d’oportunitats laborals de qualitat dels joves a Barcelona, i facilitar el retorn de 
joves amb talent que van emigrar, oferint-los oportunitats laborals de qualitat i 
amb acompanyament en els processos migratoris.  

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

 
De migració i acollida 
• Impulsar els mecanismes d’empadronament actiu en coordinació amb els 

municipis de l’àrea metropolitana, per facilitar la inserció social i laboral de 
persones vulnerables.  PXB. 

• Reforçar el Servei d’Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) ampliant-
ne la capacitat d’atenció, amb protocols de coordinació i derivació per evitar la 
irregularitat sobrevinguda i facilitar la regularització. 

• Projecte de mentoria (allotjament i acompanyament) per a joves migrats (18-25 
anys): projecte d’allotjament i acompanyament per a quaranta joves migrats i 
sol·licitants d’asil, d’entre 18 i 25 anys, amb l’objectiu de millorar la seva 
autonomia en el procés d’acollida a la ciutat. 

 
De diversitat sexual i de gènere, LGTBI 
• 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), reforçant 
l’atenció a les violències en relacions sexoafectives millorant la formació i la 
coordinació entre els agents implicats. 

 
De lluita contra la soledat no volguda 
• Estratègia municipal contra la soledat 2020-2030 per combatre la soledat no 

volguda a Barcelona, posant en marxa el web “Barcelona contra la soledat” i 
l’Observatori de la Soledat de Barcelona. 

• Articular accions i processos comunitaris per combatre la soledat no volguda als 
barris.  

• Potenciar recursos per millorar la salut mental i emocional, per atendre situacions 
d’angoixa, pors, dol i altres malestars, amb especial atenció a la detecció de 
persones en situació de soledat no volguda.  PXB. 
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 Accelerem la transició ecològica contra la crisi 
climàtica 
 
L’aposta per lluitar contra el canvi climàtic és clara, decidida i irreversible. 
 
El canvi climàtic ha deixat de ser un concepte que parla del futur per parlar del 
present, la qual cosa ha fet que Barcelona hagi declarat l’emergència climàtica a la 
ciutat, amb un procés de consulta previ al voltant de la taula d’emergència climàtica. Si 
no es corregeix, Barcelona s’exposa a perdre entre un 30 i un 46% de les seves platges, 
a passar de patir una onada de calor cada quatre anys a entre quatre i cinc a l’any o al 
risc d’inundacions greus en cicles de menys temps. I aquests només són alguns dels 
efectes, però n’hi ha molts altres. Adaptar-se al canvi climàtic ha passat de ser un desig 
a una necessitat. 
 
Durant l’any 2020 s’ha pogut comprovar com una crisi sanitària ha comportat canvis en 
la nostra manera de relacionar-nos, d’entendre i viure la vida. La reflexió i 
l’aprenentatge que hem d’extreure com a ciutat d’aquesta situació ha de ser i està 
sent que la lluita contra el canvi climàtic és una prioritat de ciutat. Lluitar contra el 
canvi climàtic significa lluitar a favor del bé comú, de la reducció de les desigualtats, de 
la salut i de la justícia social. 
 
A Barcelona, la mobilitat és responsable d’un 40% de les emissions de gasos amb 
efecte d’hivernacle que s’impulsen a la ciutat. L’actual model de mobilitat encara té 
una forta dependència dels combustibles fòssils, especialment relacionada amb l’ús del 
vehicle privat motoritzat. Volem una ciutat amb un model de mobilitat més sostenible, 
segura i amb una petjada de carboni menor, i que aquest canvi comporti en paral·lel 
una transformació de l’espai públic on les persones són les protagonistes. El transport 
públic com a garant de l’equitat en el dret de la mobilitat, els itineraris per al vianant 
accessibles i saludables i la mobilitat basada en l’ús de la bicicleta, esdevenen elements 
vertebradors de la ciutat postcovid, on també s’ha de conjugar la visió metropolitana. 
L’espai públic ha d’estar dissenyat per donar prioritat de pas a la mobilitat segura i 
sostenible, alhora que es treballa per posar fi a la sinistralitat, reduir la mobilitat 
obligada, fomentar la mobilitat intel·ligent que potenciï el vehicle compartit i millorar 
l’eficiència de la distribució urbana de mercaderies. 
 
Més verd a la ciutat és més salut per a la ciutadania. És un aire més net, més eficiència, 
més espais d’ombra i més resiliència. En la situació actual generada per la pandèmia de 
la covid-19 aquests elements adquireixen una rellevància estratègica encara més 
singular i important. Per tant, l’ampliació del verd i generar nous connectors, però 
també fer-ne una gestió més naturalitzada i rehabilitar el verd existent, seran 
actuacions destacades. La substitució de materials com l’asfalt per espais de verd 
permeables passa a ser un element bàsic en la ciutat post-covid-19 que s’ha de 
consolidar i ha de marcar la base de la nova realitat que estem vivint. 
 
En la Declaració d’emergència climàtica esdevé fonamental el sector energètic. Si es 
vol garantir una reducció del 50% d’emissions de CO2 per al 2030 respecte al 1990, les 
actuacions que es duguin a terme en aquest mandat fins al 2023 seran les que 
fonamentaran aquesta reducció. Com també les que han de portar Barcelona a ser una 
ciutat neutra en carboni el 2050.  

Eix 3 

ODS 

2, 3, 6, 7, 
 9, 11, 12, 

13, 14, 
 15, 16 
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Una ciutat que vol reduir emissions de CO2 és també una ciutat que avanci cap al 
residu zero, gràcies a una transformació profunda i progressiva dels models i hàbits de 
consum. En aquest sentit, serà clau un pla de prevenció ambiciós i valent, que ens 
permeti complir els objectius fixats pel Premet25, augmentant la recollida selectiva 
que permeti el tancament d’un dels forns de la incineradora de Sant Adrià de Besòs, 
millorant la qualitat de l’aire de la ciutat. 
 
 
 

Mesures de xoc  
Actuacions immediates per aturar el cop i minimitzar els efectes de la crisi: 
 
•  Suspensió temporal del pagament del transport públic per a personal de serveis 

essencials del 2 al 9 d’abril. 
• Manteniment de la seguretat sanitària al transport públic, reforç de la neteja i la 

desinfecció diària dels vehicles i dels espais amb productes viricides (actius contra 
la covid-19). Inclou proves de tractament amb llum ultraviolada.  

• Mascareta obligatòria al transport públic des del 4 de maig (disponibles en 
màquines de venda), se’n van repartir 225.000 gratuïtament. S’han col·locat 17 
dispensadors de gel desinfectant en 12 vestíbuls de les estacions més importants. 

• Reforç del transport públic per complir els criteris sanitaris. 
• Vint actuacions al carril bus per millorar el servei de bus. 
• Informació del servei de transport públic: dispositiu especial de 350 persones en 

els horaris de més afluència al metro, amb consulta en línia de l’estimació del 
nivell d’ocupació en cada franja horària. 

• Bicing: ampliació del servei amb 519 noves estacions. 
• Gestió del tancament i la reobertura de les platges i dels parcs i jardins, amb 

control d’aforament. 
• Garantits els serveis de neteja i manteniment de l’espai públic durant el 

confinament per la covid-19.  
• Desinfecció especialitzada de contenidors de residus:  vuit unitats dels serveis de 

neteja especialitzades en desinfecció amb una solució d’hipoclorit sòdic aplicada a 
pressió i de forma nebulitzada, d’acord amb les recomanacions de les autoritats. 

 
 
 

Actuacions estratègiques  
De transició ecològica 
• Establir els mecanismes necessaris per limitar la contaminació provocada pel 

trànsit a la ciutat i reduir el vehicle privat contaminant, promovent l’electrificació 
de la mobilitat i les formes d’ús compartit de vehicles elèctrics.  PXB.. 

• Implantar la zona de baixes emissions a la ciutat (ZBE). 
• Declarar l’emergència climàtica, amb accions concretes provinents de la Taula per 

l’Emergència Climàtica i amb l’impuls del Pla Clima de Barcelona.  
• Aprovar i desenvolupar un nou Pla director integral de sanejament a la ciutat que 

permeti l’adaptació a l’emergència climàtica. 
• Garantir que el servei públic de l’aigua incorpori la dimensió de dret humà i bé 

comú, així com exercir una regulació en aquest sentit que vetlli per l’interès 
general.  

Eix 3 

Eix 3 

https://noticies.tmb.cat/transport/proves-de-tractament-amb-llum-ultraviolada-desinfectar-trens-escales-locals-metro?utm_source=Twitter_TMB_Barcelona&utm_medium=social&utm_term=&utm_content=&utm_campaign=
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De la mobilitat sostenible i segura 
• Nou Pla de mobilitat urbana 2019-2024, amb una nova estratègia de distribució 

urbana de mercaderies (DUM), potenciant les microplataformes, i desenvolupant 
l’electromobilitat i el servei de recàrrega pública del vehicle elèctric.  

• Millorar l’eficiència de la mobilitat essencial i elaborar un pla de distribució de 
mercaderia lleugera (paqueteria). Model d’últim quilòmetre, sectoritzant el 
repartiment de mercaderies amb criteris de proximitat.  PXB..  

• Desplegar mesures per millorar la mobilitat a peu (Pla antipals, baixada de motos i 
bicicletes de voreres) i millorar i incrementar els sistemes per afavorir la mobilitat 
vertical. 

• Impulsar l’ús de la bicicleta fent la ciutat més pedalable, ampliant la xarxa de 
carrils bici, afavorint la connexió dels existents, millorant-ne la seguretat, passant 
a calçada carrils en vorera i potenciant els unidireccionals, i creant aparcaments 
segurs. 

• Promoure i prestigiar el transport públic garantint el seu finançament, millorant-
ne la seguretat, l’accessibilitat, tenint en compte les persones grans usuàries, així 
com la freqüència i connectivitat. Ampliar la segregació de carrils bus i crear-ne de 
nous per a la connectivitat metropolitana.  PXB.  

• Revisió tarifària del transport públic. Buscar un acord per fomentar-ne l’ús 
habitual.  

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

• Ampliar a la major part de la ciutat la zona 30 (on la màxima velocitat permesa és 
de 30 km/hora) i de manera progressiva a l’entorn de les escoles de la ciutat .  
PXB.  

• Nou Pla de seguretat viària. 
• Promoure pactes laborals i socials per afavorir la flexibilitat horària d’entrada i 

presència a la feina, així com els plans de desplaçament d’empresa. Aprofitar, en 
aquest sentit, l’experiència i iniciativa del Consell Econòmic i Social de Barcelona.  
PXB. 

• Ordenar la mobilitat turística.  
• Desenvolupar l’estratègia d’aparcaments, posant l’accent en la regulació de 

l’aparcament a tot l’espai públic de la ciutat i l’alliberament d’espai en superfície.  
• Impulsar les obres de transport públic previstes, prioritzant els intercanviadors 

pendents i reforçant el servei de Rodalies i FGC. Adequar els trens per transportar 
vehicles de mobilitat personal. Impulsar la implantació d’aparcaments dissuasius 
en l’àmbit metropolità.  PXB.   

• Regularitzar tots el modes de mobilitat d’ús compartit. 
• EIT Urban Mobility: potenciar els nous models de mobilitat i el model de ciutat.  

Generar sinergies entre administracions, altres ciutats, universitats i empreses. 
 

Del verd urbà i la biodiversitat 
• Incrementar el verd a la ciutat i enfortir la connectivitat ecològica entre zones 

verdes i grans parcs i espais naturals, millorant la biodiversitat,  PXB. , amb un nou 
Pla del verd i la biodiversitat, ampliant i consolidant la infraestructura verda en 40 
hectàrees, implicant-hi la ciutadania a través de programes de participació, 
formació i cogestió, i impulsant el pla especial de protecció del medi natural de 
Collserola.  

• Establir un pla de naturalització dels espais verds i de rehabilitació de parcs i 
jardins. 
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• Desplegar l’Estratègia d’agricultura urbana donant suport al teixit agroecològic de 
la ciutat (#capitalalimentaciósostenible) i garantir que es podran dur a terme 
activitats ramaderes al Parc Natural de Collserola. 

• Desenvolupar el Pla estratègic del nou model del Zoo de Barcelona, amb horitzó 
d’acabament el 2031, millorant les instal·lacions existents; iniciar les noves 
instal·lacions segons el Nou Model del Zoo. 

• Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB), fent millores al 
centre d’acollida actual; construir un nou CAACB. 

• Estratègia d’abandonament zero d’animals de companyia, adaptant l’ordenança 
als canvis del Codi penal i de la Llei de seguretat ciutadana; regulació d’aspectes 
nous, referits al comerç i als espectacles, entre d’altres.  

 
Del nou model energètic 
• Augmentar la generació d’energia renovable i l’eficiència energètica municipal i 

impulsar iniciatives de col·laboració publicoprivades per incrementar 
l’autoconsum i la generació en terrats de la ciutat tot reforçant l’estructura de 
l’empresa municipal Barcelona Energia per a la producció, distribució i 
comercialització.  

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

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

 
De residu zero 
• Impulsar el model de residu zero i la reutilització en el conjunt de la ciutat.  .PXB.   
• Ampliar els sistemes de recollida de residus individualitzats que permetin 

augmentar els nivells de recollida selectiva a la ciutat promovent l’economia 
circular. 
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 Enfortim la ciutat educadora, cultural, 
científica i esportiva 
 
La pandèmia ha posat en evidència el paper central de l’escola, vertebradora de la 
cohesió social de la ciutat i la reducció de les desigualtats. Amb els centres educatius 
tancats, les desigualtats educatives i la vulnerabilitat infantil s’han agreujat, alhora que 
s’ha evidenciat la magnitud de la bretxa digital i les seves implicacions sobre les 
oportunitats d’aprenentatge. 
En el context de la recuperació postcovid, volem aprofitar les capacitats mostrades 
durant la crisi, així com recuperar i consolidar les tendències positives dels darrers 
anys, materialitzant l’empenta transformadora que viu el món educatiu amb una 
aposta forta per l’educació pública de proximitat en centres de qualitat equivalent, 
orientada a combatre la segregació escolar i a cuidar les trajectòries educatives perquè 
l’educació esdevingui efectivament inclusiva i palanca de canvi personal i social.  Per 
consolidar la ciutat educadora i concretar-la en barris educadors, el repte és articular i 
enfortir els diferents agents, espais i temps educatius, més enllà dels escolars, perquè 
la diversitat d’oportunitats d’aprendre estigui a l’abast de tothom, amb 
l’empoderament de tota la ciutadania. 
 
La cultura té, amb el seu pes institucional i econòmic, un paper fonamental en la 
cohesió social i en la reducció de les desigualtats. En aquests moments crítics, cal 
mobilitzar totes les eines per lluitar contra la precarietat del sector cultural, donant 
suport al seu teixit, tant les infraestructures privades que estan patint el greu impacte 
d’aquesta crisi, com l’ecosistema d’espais públics i independents vinculats a la creació, 
l’experimentació, la recerca i l’exhibició.  Impulsem la descentralització cultural, 
potenciant noves centralitats articulant el conjunt d’equipaments de proximitat als 
barris per garantir el dret a accedir i a participar del fet cultural, i apostem per una 
integració més estreta entre les polítiques culturals i les polítiques educatives, 
coordinant actors, equipaments i processos dels dos àmbits, per construir nous 
instruments d’equitat i d’igualtat. 
 
Activem el potent ecosistema d’actors de recerca i ciència, la ciutadania i els sectors 
socials i econòmics, cabdal per donar resposta als grans reptes de ciutat del segle XXI 
(l’emergència climàtica, l’alimentació, la mobilitat, les desigualtats o l’envelliment 
demogràfic). Enfortim els projectes urbans de coneixement, la ciència ciutadana, la 
divulgació científica en els territoris, l’accés equitatiu per gènere, edat i renda, i el 
diàleg amb els actors econòmics.  
 
L’impacte de la covid-19 ha comportat la priorització de mantenir i sostenir la pràctica 
esportiva de la ciutadania, assegurant la sostenibilitat econòmica de la xarxa dels 
equipaments esportius i mantenir-los en funcionament, i adoptant mesures adreçades 
a salvaguardar la pràctica esportiva de clubs i entitats. Igualment, buscar opcions 
alternatives per a l’organització d’esdeveniments esportius de participació popular i 
també aquells que permetin mantenir la capitalitat esportiva de Barcelona. 
 
Les polítiques de memòria esdevenen clau en la protecció i en l’estímul del dret civil de 
la ciutadania a construir la imatge del passat com a part fonamental de la seva 
identitat. S’incorporarà de manera transversal la interculturalitat, abordant la 
diversitat en tota la seva complexitat, promovent la mirada sobre la ciutat diversa des 
de la perspectiva del reconeixement, l’equitat i la interacció positiva. 
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Mesures de xoc  
Actuacions immediates per aturar el cop i minimitzar els efectes de la crisi: 
 
• Banc de tauletes de préstec amb connectivitat per a l’alumnat en situació de 

vulnerabilitat social durant quarantenes a causa de la covid-19, i repartiment 
durant el confinament de 3.000 tauletes amb connectivitat per a l’alumnat del pla 
contra la segregació escolar.  

• Beques menjador per a infants amb la distribució de targetes moneder a 30.000 
alumnes durant el període del confinament, i complement de l’Ajuntament dels 
criteris de beca del conjunt de Catalunya per arribar a infants que en quedarien 
exclosos.  

• Reforç de mesures extraordinàries covid per a les 102 escoles bressol municipals 
amb increment d’hores d’educadores de suport educatiu i de neteja i desinfecció.  

• “Ampliem els espais educatius als barris” per a les escoles i els instituts. Acords 
per cedir al voltant de cinquanta espais en equipaments i dos-cents espais a l’aire 
lliure a l’espai públic.  

• Oficina EDUSalut per coordinar administracions de salut i educació de la ciutat per 
millorar les mesures de prevenció i gestió de casos covid escolars, proves a 
l’alumnat i professorat amb unitats mòbils escolars per a PCR, i valoració i 
seguiment de situació. 

• Programa de subvencions per a centres d’educació especial per fer front a la 
despesa extraordinària que comporta la situació de la covid-19 desenvolupant per 
l’IMPD (600.000 euros). 

• Projecte Estimat Diari amb web, exposició i carpeta d’aprenentatges per treballar 
a les escoles l’educació emocional a partir de les expressions i creacions dels nens 
i nenes durant el confinament.  

• Pla d’estiu extraordinari 100% Estiu per gaudir d’activitats de lleure d’estiu, 
esportiu i cultural, més infants, sobretot els que més ho necessiten i amb 
activitats tot l’estiu assequibles i gratuïtes als barris d’atenció social prioritària.  

• Programa de reforç per al lleure dirigit a persones amb discapacitat i les seves 
famílies “Estiu per tu” dels IMPD (115.000 euros). 

• Ajuts per a projectes culturals (1,3 milions d’euros) amb finançament fins al 80% 
per a projectes afectats per la crisi sanitària. 

• “Un milió per a les biblioteques i les llibreries de proximitat”, canalitzat mitjançant 
llibreries de Barcelona, per incrementar els fons de les biblioteques. 

• Subvenció extraordinària per adequar espais culturals: 250.000 euros per fer front 
a requeriments de seguretat postcovid dels espais culturals. 

• Reforçament de la convocatòria IBI amb 150.000 euros més dels fons per a 
subvenció de l’IBI de l’ICUB per a entitats culturals obertes al públic.  

• Nou programa de beques:  3 milions d’euros per a la creació cultural, la recerca i 
la innovació en l’àmbit de la cultura, la ciència i l’educació.  

• Adquisició d’obres d’art: 600.000 euros en adquisicions d’obres d’art per 
reconèixer i patrimonialitzar generacions que encara no han format part de fons 
públics. 

• Programa d’ajuts per a la promoció artística de músics en l’àmbit de la música 
contemporània i l’òpera. 

•  Sala Barcelona: espais de la ciutat per reactivar la música en directe i la diversitat 
d’agents d’un sector especialment feble, i més en aquest context. 

•  Nova Oficina Ciutadana de la Cultura: un espai per a l’atenció a les persones, les 
entitats i els col·lectius de la cultura.  
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• “La cultura en obert”: oferta de continguts i de programació cultural en línia. 
• Pla de salvaguarda i regeneració del sistema esportiu de la ciutat: ajuts 

extraordinaris covid-19 (5 milions d’euros) a clubs i entitats esportives, per 
restablir l’equilibri econòmic de les instal·lacions esportives municipals. 

• Bonus Cultura: l’Ajuntament de Barcelona aporta 10 euros a les compres 
particulars per valor de 40 euros per incentivar el consum cultural. 

• Documentar les experiències veïnals i ciutadanes per garantir el dret a la memòria 
popular del confinament: a través de l’espai virtual Decidim.barcelona. El llegat 
formarà part de l’Arxiu Municipal de Barcelona. 

 
 
 

Actuacions estratègiques  
D’educació 
• Avançar en la universalització d’entorns educatius per a la petita infància ampliant 

places de la Xarxa d’Escoles Bressol municipals i impulsant la Xarxa d’Espais 
Familiars de Criança Municipals (EFCM), i intensificar la lluita contra les 
desigualtats educatives, posar en marxa un pla de xoc contra l’abandonament 
escolar i seguir reforçant la lluita contra la segregació en el marc del pla iniciat el 
2019. 

• Assegurar la universalització de l’accés a les oportunitats educatives: reforçar 
l’atenció en la franja dels 0 als 6 anys, tot ampliant les places d’escola bressol; fer 
un pla de xoc contra l’abandonament escolar i intensificar la lluita contra la 
segregació. Augmentar la dotació de personal als centres d’alta complexitat per 
garantir l’oferta de reforç educatiu i incrementar el nombre d’educadors socials al 
centre. PXB.   

• Incrementar l’oferta pública i de proximitat en educació infantil, primària i 
secundària obligatòria i postobligatòria amb la incorporació de centres privats 
concertats a titularitat pública, transformació de centres i aposta pel model 
institut escola.  

• Combatre la bretxa digital en l’àmbit educatiu amb un pla específic. Facilitar 
l’accés a dispositius i continguts digitals per a tots els alumnes. Promoure la figura 
de referent o mentor digital entre les famílies que les assessori i orienti en 
l’acompanyament a l’escolaritat dels seus fills i filles i els plans de capacitació 
parental en els centres educatius d’alta complexitat. Promoure el 
desenvolupament de programes de formació al llarg de la vida. PXB. 

• Reconèixer l’educació en el lleure com un dret, destacant el temps fora de l’escola 
com a eina d’aprenentatge. Garantir durant tot l’any l’aprenentatge extraescolar i 
el lleure educatiu a tots els infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, 
incrementant la cobertura gratuïta d’activitats extraescolars i les subvencions al 
teixit associatiu del món educatiu. PXB. 

• Facilitar usos educatius dels equipaments i de l’espai públic a l’aire lliure per 
resoldre necessitats d’espai i generar més connexions dels centres escolars amb 
l’entorn, a fi de millorar els aprenentatges. PXB.  

• Reforçar els projectes artístics i de creació dins i fora de l’escola tant a primària 
com a secundària. Iniciar un projecte pilot de Temps d’Art a escoles i instituts 
públics. Reforçar l’abast i el treball interdisciplinari i comunitari en la Xarxa 
d’Escoles Municipals de Música i Arts (EMMA) en el desplegament de l’estratègia 
de cultura i educació. 
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• 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. 
Promoure una figura coordinadora en tots els centres educatius d’alta complexitat 
per connectar l’aprenentatge dins i fora de l’escola, en xarxa amb tots els agents i 
recursos de l’entorn. PXB. 
 

De ciència 
• 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  PXB. 
• Convertir la ciència en un factor clau de la reconstrucció social i econòmica de la 

ciutat. Contribuir al desenvolupament de noves intervencions en infraestructures 
científiques urbanes, sobretot en projectes que aporten una visió 
interdisciplinària i d’avantguarda. PXB. 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.  

• Promoure el reconeixement i la visibilitat de la capitalitat científica de Barcelona 
tant en l’àmbit estatal com a escala internacional i dels seus centres/laboratoris i 
universitats. Generar polítiques d’incorporació del jove talent investigador als 
centres de recerca, que, alhora, han de quedar més ben connectats amb els 
centres universitaris de Barcelona. PXB. 

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

• Apostar per la transferència de coneixement i de tecnologia, reforçant 
oportunitats i espais per impulsar aquesta transferència de recerca en tots els 
àmbits, convertint-los en projectes rellevants per a Barcelona. PXB. 

 
De cultura 
• Ampliar la dotació econòmica de la cultura, donant suport a la petició perquè el 

7% dels fons europeus de recuperació vagin destinats a l’àmbit cultural i millorant 
el finançament del sector cultural a través de les inversions de cocapitalitat, 
l’impuls del mecenatge, i altres mecanismes. PXB. 

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

• Impulsar programes específics de suport als sectors artístics, tenint present la 
diversitat d’agents públics, privats i comunitaris, amb l’objectiu de protegir el 
talent creatiu i artístic, i preparar-lo per a futures crisis. PXB. 

• Impulsar els programes d’accés a la cultura, sobretot dels sectors vulnerables o en 
risc d’exclusió social. PXB. 

• Millorar el finançament i la centralitat dels grans equipaments culturals, 
potenciant-ne la funció de motor d’un ecosistema cultural, educatiu i social més 
ampli. Impulsar una campanya de comunicació que n’incentivi l’ús per part de la 
ciutadania i reforci el perfil cultural de Barcelona. PXB. 

• Donar suport estructural i financer a la consolidació i el creixement de les 
empreses i indústries culturals, amb una especial atenció al sector del llibre —en 
el qual Barcelona ha de mantenir el seu lideratge internacional—, però també a 
nous sectors emergents.  PXB. 

• Reforçar als districtes els programes que generen comunitats i que reconeixen el 
protagonisme i arrelament territorial (Barcelona Districte Cultural, La Mercè als 
barris, etc.), així com la Xarxa de Fàbriques de Creació (Fabra i Coats - FIC: Fàbrica 
de Creació i Centre d’Arts, etc.). 
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D’esports 
• Ampliar els ajuts i les tarifes socials per garantir l’accés universal a l’activitat física 

i l’esport.  
• Desplegar un pla de sostenibilitat per a la xarxa d’equipaments esportius de la 

ciutat i un pla de suport econòmic a clubs i entitats esportives del teixit associatiu 
de la ciutat. .PXB. Potenciar el Servei d’Assessorament (Oficina de l’Esport de 
Barcelona) i el pla de formació per a entitats esportives. 

• Desenvolupar el front litoral com a “Pavelló blau”, amb usos i equipaments 
vinculats als esports nàutics i de platja. 

• Promoure la cultura esportiva de la ciutat, aprofitant per abordar reptes pendents 
del sector, com són la innovació i la digitalització. PXB.  Desenvolupar el projecte 
“22@ de l’esport” hub d’esport i tecnologia.  

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

• Enfortir la reputació internacional de la ciutat com a capital esportiva mitjançant 
la captació de nous formats i esdeveniments esportius. PXB. 

 
De memòria democràtica 
• Dignificar els espais de repressió franquista com a espais de memòria. 
• Iniciar un procés de feminització de la Taula de Nomenclàtor. 

 
De diàleg intercultural i pluralisme religiós 
• 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. 
• Pla Barcelona Interculturalitat 2021-2030, que afronti els nous reptes de caire 

estructural comptant amb la ciutadania.  
 
Del dret de ciutadania 
• Impulsar una Escola de Defensores de Drets Humans per capacitar la ciutadania 

en eines de protecció i defensa dels drets humans a la ciutat, i potenciar l’Oficina 
per la No Discriminació com el servei de referència, i posar en marxa un 
observatori de les discriminacions a Barcelona en xarxa amb les entitats de la 
ciutat. 
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Fem una ciutat més amable i segura des dels 
barris i amb visió metropolitana 
 
La situació actual que estem vivint a la ciutat, i a tot el món, per la pandèmia generada 
per la covid-19 ha fet tangible allò de què ja feia molt de temps que es parlava i que 
des de la ciutat es defensava: la importància de tenir habitatges amb uns mínims 
estàndards de qualitat, el generar una ciutat policèntrica, de proximitat, on tots els 
veïns i veïnes tinguin els serveis indispensables a una distància propera de casa seva i 
reduir la mobilitat obligada, transformar l’espai públic amb més espai per a les 
persones vianants i, en definitiva, dissenyar un nou model de ciutat on la salut i la vida 
quotidiana siguin els eixos vertebradors d’aquest nou urbanisme.  
 
La nova realitat que s’ha d’afrontar en relació amb la pandèmia de la covid-19, a 
l’emergència climàtica, i els índexs de contaminació, fa que durant aquests propers 
mesos i anys pensem, dissenyem i comencem a executar la ciutat que necessitem per 
als propers cinquanta anys. Una ciutat que necessita fórmules i estratègies 
innovadores, ambicioses i justes socialment. 
 
El model de ciutat ha de donar resposta prioritàriament a això i a la defensa dels drets i 
la salut de la ciutadania. La pacificació de carrers, els eixos verds que connectin tota la 
ciutat o els ecoxamfrans, que milloraran les entrades i les sortides dels centres escolars 
allunyant el trànsit i, per tant, també l’emissió de contaminació acústica i ambiental 
d’aquests entorns, seran actuacions principals i clau en els propers quatre anys. 
 
L’espai públic és lloc de trobada, de desenvolupament de la vida i d’exercici dels drets. 
Cal actualitzar el nostre pacte de convivència, incorporant visions diverses, 
representatives de la nostra ciutat actual i que recullin les noves formes i relacions en 
aquest espai, des de la proximitat com a filosofia de treball i de manera transversal 
amb altres administracions. La prevenció ha de ser la clau i el punt de partida de totes 
les polítiques de convivència i seguretat, avançar-se a la velocitat dels canvis actuals, 
donant resposta a demandes urgents que ens planteja la crisi actual, i desenvolupar 
encara més aquestes polítiques en els sectors especialment vulnerables, incorporant la 
perspectiva de gènere en les actuacions que es porten a terme. 
 
La ciutat de Barcelona necessita una estratègia metropolitana per fer front als reptes 
que té plantejats i que transcendeixen els límits municipals. Els objectius compartits 
requereixen polítiques comunes i Barcelona vol contribuir a definir aquesta estratègia 
metropolitana amb els municipis de l’AMB i el conjunt de la regió metropolitana. La 
ciutat real no s’entén sense una interacció i un diàleg constant amb tota l’àrea 
conurbada. 
 
L’increment de la connectivitat, la promoció de l’habitatge assequible, la 
infraestructura verda com a eix estructurant de la metròpolis, o la promoció del 
transport col·lectiu i les xarxes intermodals de mobilitat com a vertebradors de la 
mobilitat metropolitana, són principis que la ciutat de Barcelona comparteix amb el 
PDU i que són necessaris. Són millores infraestructurals vitals per a un nou model de 
ciutat més amable, sostenible i salubre on Barcelona continuarà fent d’impulsora, amb 
tot l’esperit de col·laboració i d’interpel·lar la resta d’administracions amb 
competències i inversions en aquest àmbit. 
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Mesures de xoc  
Actuacions immediates per aturar el cop i minimitzar els efectes de la crisi: 
 
• Pagament de lloguers: aportació extraordinària de 2,5 milions d’euros. 
• “Habitatge et truca” ofereix atenció telefònica personalitzada a distància.  
• “Guia per resoldre els dubtes en matèria d’habitatge” per a les persones que 

viuen de lloguer o són propietàries amb una hipoteca. Guia en deu idiomes, amb 
mesures urgents en matèria d’habitatge per fer front a l’impacte econòmic 
provocat per la covid-19. 

• Reforç de les unitats operatives nocturnes de la Guàrdia Urbana, amb l’objectiu 
de millorar la resposta de servei a la ciutadania. 

• Oficines d’acompanyament al veïnat: el Pla de barris posa en marxa set oficines i 
quatre —punts d’assessorament a la tramitació d’ajudes existents, xarxa de 
resposta econòmica, punts d’identificació de necessitats, acompanyament social i 
emocional a les persones afectades per la crisi. 

• Casals d’estiu:  ajuts (amb 2 milions d’euros) per disposar d’activitats gratuïtes als 
casals d’estiu.  

• Ampliació de l’espai públic per al vianant. Pacificacions i ampliació de voreres a 
Rocafort, Girona, via Laietana, Consell de Cent i laterals de la Gran Via i Diagonal. 
Això ha permès guanyar un total de 41.680 m2 per als vianants. 

• Itineraris segurs als barris on hi ha menys espai de calçada per garantir les 
distàncies de seguretat entre persones. De forma permanent amb aquesta 
actuació s’han tallat al trànsit 55 carrers en 32 barris, amb la qual cosa s’han 
guanyat 81.400 m2 d’espai públic i 20,3 km lineals de carrer, fent-ho sobretot en 
carrers que connectin amb equipaments i espais de vida quotidiana com CAP o 
mercats. 

• Nous corredors bici:  implementació de 21 km nous de carril bici a 10 vies de la 
ciutat incorporant una visió metropolitana de connectivitat. 

• Itineraris segurs de cap de setmana. Durant el procés de desconfinament els caps 
de setmana i festius es van obrir a la ciutadania grans avingudes i carrers de la 
ciutat per fomentar l’esbarjo, el passeig i l’esport garantint la salut publica. En 
total es va obrir a la ciutadania 310.000 m2 i 12 quilòmetres lineals de carrer. 

• Campanya de retirada de motocicletes de la calçada. Amb aquesta acció es va 
alliberar d’obstacles espai públic en vorera. Es van retirar motocicletes en 43.456 
m2 de vorera. 

• Ampliació d’espai de la calçada per a terrasses de bars i botigues, amb una rebaixa 
del 75% en la taxa per a l’ocupació de l’espai públic.  Les botigues poden 
organitzar mostres de comerç al carrer. 

•  “La ciutat proactiva. Barcelona: i ara?”: convocatòria d’ajuts (500.000 euros, i 
finançament del 80% del projecte) per desenvolupar projectes d’innovació urbana 
a la ciutat per contribuir a la recuperació de la crisi derivada de la covid-19. 

• RE-SET Urbà: grup de treball per identificar i mesurar els impactes de la covid en 
els serveis, les infraestructures i els projectes urbans i definir i impulsar les 
mesures necessàries per reprendre l’activitat, aprofitant per repensar el model de 
ciutat replantejant serveis, prioritzant projectes i innovant allà on sigui possible. 
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Actuacions estratègiques  
Del Pla de barris 
• Acabar el Pla de barris 2016-2020, posar en marxa el nou Pla de barris 2021-2024 

que incorpora set barris, amb un una dotació de 150 milions d’euros.  
 

De convivència, civisme, prevenció i seguretat 
• Pla de convivència i civisme per intensificar i potenciar els usos convivencials de 

l’espai públic i les relacions veïnals.  
• Dur a terme un nou dimensionament dels recursos operatius i del model de 

gestió, i redissenyar i desplegar les unitats de proximitat de la Guàrdia Urbana.  
• Posar en marxa l’estratègia metropolitana en matèria de prevenció, seguretat i 

emergències (projecte Metrópolis), amb mesures per aconseguir una ciutat més 
segura, especialment per a les dones, i ampliant la presència d’efectius policials al 
carrer. 

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

 
D’habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació 
• Impulsar la construcció d’habitatge assequible, de lloguer i dotacional a través de 

mecanismes de cooperació i corresponsabilitat publicoprivada. Ampliar la borsa 
de lloguer municipal, incentivant la incorporació de pisos, sobretot de grans 
tenidors, l’habilitació de nous espais per a ús residencial, i impulsar acords per 
transformar el mercat de pisos turístics en residencials. .PXB. 

• Promoure noves modalitats d’habitatge accessible (amb serveis, pisos compartits, 
etc.) per a les persones grans i persones amb discapacitats, que promoguin 
l’autonomia personal. Promoure un programa específic d’accés a l’habitatge per a 
joves. .PXB. 

• Reforçar el servei del SIPHO per aprofundir en la mediació comunitària pels pisos 
ocupats i fer un cens del nombre de llars afectades.  

• Posar en marxa un nou Pla de rehabilitació del parc d’habitatge, millorant el 
confort, l’eficiència energètica i la instal·lació d’energies renovables, 
l’accessibilitat, així com l’adequació d’espais comuns (terrats, patis...), sobretot en 
comunitats d’alta complexitat, mitjançant estímuls fiscals, instruments financers, 
subvencions i més agilitat administrativa. Creació d’una oficina municipal de 
suport a la rehabilitació d’edificis. .PXB.  

• Fer arribar els 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. (20447) 

• Crear un centre contra l’assetjament immobiliari al servei d’entitats i moviments 
socials, i implementar un servei (en línia) d’assessorament sobre els drets dels 
llogaters i llogateres, així com un portal de denúncies de pràctiques abusives i 
infrahabitatges o habitatges en condicions precàries. Reforçar les sancions davant 
de les pràctiques d’assetjament immobiliari a través de la Unitat de Disciplina 
d’Habitatge.  

• 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, per regular i limitar les pujades abusives del preu del lloguer. 

• Replantejar els espais comuns dels edificis residencials que fomentin la vida 
comunitària, els espais per a les cures i el teletreball. Flexibilitzar la normativa per 
dotar-se de noves zones comunes o donar nous usos a porteries, terrats, i altres 

Eix 5 



 

 
 31 

PAM+  
2020-2023 

Per a la recuperació  
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espais comuns. Donar un ús verd i renovable a les cobertes i altres espais 
disponibles per guanyar en sobirania energètica i autoconsum. .PXB. 

 
De transformació i regeneració urbana 
• Estendre el programa Superilles, ecoxamfrans i eixos verds a la ciutat.  
• Iniciar la transformació del corredor verd de Pi i Margall. 
• Dissenyar l’espai públic centrat en els i les vianants i garantint l’accessibilitat 

universal (ampliació de voreres, voreres exclusives, ascensors i escales 
mecàniques, supressió d’elements de mobiliari urbà en carrers estrets...) i amb 
una implementació amigable amb infants i persones grans. Ampliació de la 
infraestructura pedalable (carrils bici, aparcaments segurs) amb visió 
metropolitana. Promoure l’adopció d’aquestes mesures amb el màxim diàleg i 
consens amb veïns, veïnes i comerciants.  PXB.  

• Ampliar les pacificacions i obertura de carrers a la ciutadania amb actuacions 
dirigides a generar itineraris segurs, consolidar el programa Obrim Carrers que 
generin un espai públic basat en les persones, les relacions i que construeixin 
barri. 

• Millorar les condicions d’entorn i ambientals dels centres educatius incrementant 
la seguretat i la seva pacificació a partir del programa “Protegim les escoles”. 
Alhora, desenvolupar el programa “Escola respira” en els centres educatius on 
l’afectació de la contaminació és més elevada, així com impulsar el programa 
Refugis Climàtics per tal de guanyar en resiliència als centres escolars preparant-
los i dissenyant-los per a l’increment de temperatures fruit de la crisi climàtica.   

• Dur a terme la transformació integral de la via Laietana. 
• Continuar amb la transformació de l’avinguda Meridiana. 
• Continuar amb la transformació de la plaça de les Glòries Catalanes. 
• Estudiar el cobriment de la ronda de Dalt. 
• Iniciar les transformacions urbanístiques i la redacció dels projectes dels 

equipaments de la transformació de La Model. 
• Impulsar el desenvolupament dels àmbits de la Marina del Prat Vermell, la 

Sagrera, entre d’altres.  
• Impulsar processos de regeneració urbana en barris de Barcelona com la Trinitat 

Vella, Can Peguera i d’altres. 
• Aplicar el Manual d’urbanisme de la vida quotidiana, concretament en projectes 

de transformació de l’espai públic per reforçar la xarxa de vida quotidiana. Revisió 
del mobiliari urbà en clau de perspectiva de gènere.  

• Desenvolupar el pacte “Cap a un Poblenou amb un 22@ més inclusiu i sostenible”. 
Modificar el planejament urbanístic del 22@ per tal d’adaptar-lo a les necessitats 
actuals i futures de la ciutat, i incrementar-hi l’habitatge assequible, els eixos 
culturals i els espais verds, sense perdre la potencialitat de construcció de 
l’activitat econòmica prevista. 

• Desenvolupar el conjunt d’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 de la ciutat. 

 
D’actuacions metropolitanes 
• Impulsar el nou Pla estratègic metropolità 2020-2030, implicant els actors 

institucionals, econòmics i socials de tota la regió metropolitana, i prenent com a 
guia els objectius de desenvolupament sostenible definits en l’Agenda 2030.  
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• Impulsar el nou Pla director urbanístic (PDU) de l’Àrea Metropolitana, necessari 
per superar l’esgotament del planejament vigent i definir les prioritats en el 
desenvolupament urbanístic i territorial de la metròpolis a mitjà i llarg termini. 

• Continuar la col·laboració i l’impuls amb la resta d’administracions amb 
competències en matèria de mobilitat i infraestructures de transport dins l’àmbit 
metropolità de Barcelona, per prioritzar les actuacions estratègiques (per 
exemple, les obres de 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, 
millores infraestructurals als túnels de la xarxa de rodalies, la connexió dels 
tramvies, la connexió de l’L9). 

• Transformar els polígons industrials de l’àmbit Besòs garantint l’activitat industrial 
basada en l’economia verda i la sostenibilitat. 
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Impulsem una ciutat oberta, amb una 
Administració digitalitzada 
 
Barcelona és una ciutat oberta al món.  
 
L’aposta per aconseguir un model amb una governança innovadora és una fita cabdal, 
que es materialitza en un lideratge proactiu per assolir una Administració propera, que 
ho fa tot més fàcil i ràpid, amb un model de gestió més eficient, vinculat a l’avaluació 
de resultats, rendició de comptes, transparència, eficàcia en l’administració dels béns 
públics, i que inclogui noves formes d’interacció, col·laboració i cooperació amb la 
ciutadania i els agents socials i econòmics.  Una Administració amb la mirada posada 
en la justícia de gènere, posant tota la seva maquinària municipal a treballar des d’una 
perspectiva feminista. 
 
Però l’impacte brutal sobre la ciutat de la covid-19 ha enfortit la idea compartida que 
la tecnologia digital és l’ingredient bàsic per afrontar amb èxit els desafiaments que 
estem vivint, així com les grans transformacions que Barcelona té al davant, com les 
noves formes de treball, l’urbanisme i la mobilitat sostenible, o l’envelliment actiu. Per 
aconseguir-ho, la ciutat ha d’esdevenir un espai fèrtil per a la innovació urbana 
aplicada i per a l’economia digital. 
 
La nostra ciutat ha estat, els darrers anys, una referència global en participació i 
innovació democràtica, pel desplegament del projecte Decidim Barcelona, la 
plataforma de participació de programari lliure per a ciutats i organitzacions, i pel 
compromís en la lògica de la transparència activa per millorar la rendició de comptes 
de les seves accions, incentivant alhora la confiança i les dinàmiques de col·laboració 
amb la ciutadania. 
 
Barcelona té les condicions per esdevenir un referent internacional en aquest àmbit, 
reforçant els recursos per combatre la bretxa digital (socioeconòmica, territorial, de 
gènere) i protegir els drets digitals de les ciutadanes i els ciutadans, veritables 
protagonistes i beneficiaris del canvi tecnològic. 
 
En un món cada cop més urbà i internacionalitzat, les ciutats són peces clau per 
garantir l’equitat social, la bona salut de les persones i del planeta, la democràcia 
efectiva i el benestar econòmic. Per això, impulsem la col·laboració i la coordinació 
institucional per tal d’assolir la implantació de l’Agenda 2030, i els seus disset objectius 
de desenvolupament sostenible, a la ciutat, però també a la resta del planeta, 
treballant de manera multilateral a fi d’alinear les polítiques públiques municipals i 
metropolitanes, autonòmiques, estatals i europees. 
 
  

Eix 6 

ODS 

1, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 

12, 13, 16, 
17 
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Mesures de xoc  
Actuacions immediates per aturar el cop i minimitzar els efectes de la crisi: 

• Ampliació del 010, perquè pugui rebre simultàniament 210 trucades, i reforç de la 
plantilla. 

• Impuls de l’Administració electrònica:  adaptació de mes de 100 tràmits en línia, i 
creació de 35 de nous. 

• “Barcelona a la butxaca”: aplicació que agrupa en un únic canal digital mòbil 
diversos serveis i tràmits municipals. 

• Pla de xoc per a la inclusió digital: millorar l’accés a eines digitals, facilitar la 
capacitació de la ciutadania en el seu ús i garantir que els ciutadans i les 
ciutadanes puguin accedir als serveis electrònics de l’Ajuntament.  

• Capacitadors digitals, agents TIC que ajuden a fer tràmits amb les administracions 
i ensenyen a fer servir aplicacions bàsiques. 

• “La participació és segura!”: continuïtat telemàtica dels consells i òrgans de 
participació i altres espais de trobada amb la ciutadania durant la pandèmia. 

• Els consells de barri es reprenen de manera presencial a l’aire lliure (sempre que 
l’evolució de la pandèmia ho permeti). Estratègia de consells de barri en línia. 

• Casals comunitaris: adequació de casals de barri i altres equipaments com a 
suport logístic a les entitats i xarxes comunitàries. 

 

 

Actuacions estratègiques  
De l’Administració propera, amb lideratge i solvent 
•  “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. 
• Adequar les oficines d’atenció ciutadana (OAC) a l’Administració electrònica com a 

canal més fàcil i accessible de relació entre la ciutadania i l’Ajuntament, adaptant 
els espais i la seva organització a l’Administració electrònica per incorporar nous 
dispositius digitals i canviar el model d’atenció. 

• Pressupostos municipals reforçats i solvents, orientats a lluitar contra els efectes 
de la pandèmia en la ciutadania i l’economia, garantia de la recuperació i el 
rellançament de la ciutat, incorporant la perspectiva de gènere, l’alineament amb 
els ODS i l’emissió de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH). 

• Consolidar la Fira de Contractació Pública per impulsar les petites i mitjanes 
empreses, fomentant-ne l’extensió a l’àrea metropolitana i a tot Catalunya. Amb 
un portal de compra pública electrònica a l’àrea metropolitana que interrelacioni 
el sector públic i les petites empreses. 

• Agenda Barcelona: Comissió de Col·laboració Interadministrativa Estat - 
Generalitat de Catalunya - Ajuntament de Barcelona, per al finançament de grans 
infraestructures de transport i equipaments culturals; recuperar transferències 
corrents a consorcis i projectes d’interès o àmbit comú. 

• Nou Pla d’igualtat municipal (3r pla): mesures per treballar la igualtat efectiva a 
l’organització. 

• Actualitzar ordenances i reglaments, en clau de simplificació, d’eficàcia i eficiència 
normatives, així com de seguretat jurídica. 

Eix 6 

Eix 6 
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De transparència i bon govern 
• Implementar sistemes de compliance o compliment normatiu en les empreses de 

capital públic municipal. Establir amb les empreses que contractin amb 
l’Ajuntament i amb les entitats que rebin subvencions municipals que disposin 
d’un programa de compliance. 

• Prosseguir amb la millora contínua del portal de transparència, considerant 
dimensions com la freqüència d'actualització i l'accessibilitat, impulsant portals 
específics en totes les entitats del grup Ajuntament. Publicació al portal de 
transparència de la despesa en publicitat institucional: campanyes, canals i 
mitjans de comunicació. 

 
De transversalitat de gènere i polítiques del temps 
• Reglament d’equitat de gènere, incloent de manera sistemàtica la perspectiva de 

gènere en els diferents mecanismes institucionals com ara les ordenances fiscals, 
contractació, comunicació, subvencions, formació, estadístiques, etc.  

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

 
De transició digital i innovació tecnològica 
• Implementar l’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, les xarxes socials i la navegació a internet, com un 
dret de ciutadania PXB.   

• Ampliar la infraestructura (terminals) per erradicar la bretxa digital motivada per 
la privació material (sobretot en el sector educatiu). Integrar a les biblioteques de 
Barcelona una xarxa de digitalització i d’alfabetització digital, en especial de les 
persones grans PXB.   

• Comú de Dades: desenvolupar la infraestructura digital pública, i promocionar-ne 
l’ús; impulsar un nou model europeu de governança de les dades i les tecnologies 
digitals en benefici públic. 

• Impulsar els ateneus de fabricació digital com a equipaments de proximitat on es 
divulga la tecnologia, la digitalització i la fabricació a tota la ciutadania.  

 
De participació, acció comunitària i innovació democràtica 
• Pla de capacitació digital i democràtica per al foment de la ciència ciutadana, les 

tecnologies democràtiques i els drets fonamentals a les xarxes. 
• Adaptar el funcionament dels canals de participació previstos en el Reglament de 

participació (òrgans, processos participatius, iniciatives ciutadanes i consultes) a la 
nova situació creada per la pandèmia, amb l’objectiu d’incidir proactivament en la 
governança de la ciutat.  

• Impulsar l’Ateneu d’Innovació Democràtica al Canòdrom, la Xarxa d’Antenes 
Decidim Barcelona (mediació, facilitació i acompanyament en els processos 
digitals de participació, dins la xarxa d’equipaments públics). 

• Enfortir les polítiques del Programa de patrimoni ciutadà i la gestió cívica amb la 
participació de la ciutadania i les associacions. 

• “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. Facilitar programes o projectes associatius i de voluntariat en espais 
del districte, equipaments o espai públic.  
 
 



 

 
 36 

PAM+  
2020-2023 

Per a la recuperació  
i el rellançament  

de Barcelona 

De justícia global i diplomàcia de ciutats 
• Apostar per nous acords i xarxes amb altres ciutats, que fomentin aliances 

concretes, i intercanvi de coneixement i bones pràctiques. .PXB. Acords bilaterals i 
a través de xarxes més estratègics, sobretot en els àmbits de la recuperació i 
revitalització de les ciutats, la digitalització i el Pacte Verd.  

• Mobilitzar la xarxa de diplomàcia pública i civil i les seves connexions, que 
componen les entitats amb seu a Barcelona, per projectar la ciutat. .PXB. 
Desenvolupar amb aquest objectiu un pla integral de vinculació de l’Ajuntament 
de Barcelona amb els actors internacionals i diplomàtics presents a la ciutat. 

• Crear un mecanisme de cooperació entre l’Ajuntament i les diverses 
organitzacions econòmiques i socials per concórrer a convocatòries i licitacions 
del pla de recuperació Next Generation UE i altres organismes internacionals. 
Col·laborar amb les institucions europees en la resposta als reptes post-covid-19. 
.PXB. 

• Promoure candidatures de Barcelona com a seu d’organismes europeus i 
mundials, posant èmfasi també en aquells que estiguin relacionats amb la 
digitalització, la recerca i la innovació social. .PXB. Estimular la col·laboració amb 
organismes i institucions internacionals que treballin aquests àmbits. 

• Connectar i facilitar la interacció entre les iniciatives de la ciutat amb altres 
d’àmbit internacional i de cooperació per al desenvolupament, amb especial 
èmfasi a curt termini en els països en via de desenvolupament on es donen 
contagis massius, cosa que perpetua la situació de pandèmia global. .PXB. 

• Contribuir des de l’àmbit internacional a evitar que la pandèmia suposi un 
retrocés en els valors democràtics. .PXB.  Enfortir el paper de les ciutats en la 
governança mundial, com a actors clau per afrontar els reptes globals presents i 
de futur. 

• Destinar el 0,7% dels ingressos de l’Ajuntament a la cooperació internacional, fixat 
en el Pla director de justícia global 2018-2021.  

 
D’Agenda 2030 
• Adaptar l’Agenda 2030 de les Nacions Unides com a Agenda 2030 de Barcelona, 

concebuda com un instrument per impulsar els canvis necessaris cap a una 
Barcelona sostenible i per avaluar l’acció municipal des d’aquesta perspectiva. 

• Pla de comunicació i participació per promoure l’apropiació dels objectius de 
desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 per part de la ciutadania.  

• Convocar reptes d’innovació (tecnològica, social, administrativa) per contribuir a 
l’assoliment de fites clau de l’Agenda 2030 de Barcelona. 
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Actuacions estratègiques als barris 
 

Ciutat Vella 
• Nou CAP del Raval nord 

Trasllat i inici de la construcció. 
• Ampliar el bus de barri  

El 120 a la Barceloneta. 
• Punt de Defensa dels Drets Laborals  

Ampliar-ne l’abast quant a persones ateses i treballar amb Inspecció de Treball 
per assegurar la contractació digna del sector turístic. 

• Baixos de protecció oficial  
Ampliar el parc comprant locals i posar-los a concurs per incloure activitat 
econòmica prioritzant els eixos del PDE. 

• Augmentar el parc públic de lloguer  
Iniciant la reforma de la via Laietana, 8-10; Lancaster, 7-9-11; Joan de Borbó 
Comte de Barcelona, 44; Hospital, 116; Reina Amàlia, 10, Ciutat, 3, i impulsar la 
construcció d’ APROP. 

• La Rambla i la via Laietana 
Executar la urbanització i els plans estratègics de la Rambla i la urbanització 
definitiva de la via Laietana. 

• Can 60 
Iniciar la construcció de l’equipament de joves i memòria. 

• Biblioteca Andreu Nin al Borsí 
Iniciar la construcció de l’equipament veïnal i l’ampliació. 

• Casal de gent gran i residència temporal per a persones adultes en risc d’exclusió 
social  
Executar la construcció al carrer Mestres Casals i Martorell. 

• Pla d’educació de Ciutat Vella 
Desenvolupament del pla. 
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L’Eixample 
• Eixos verds i actuacions d’emergència climàtica 

Executar els eixos verds començant per les superilles del carrer de Girona i carrer 
del Consell de Cent, i ampliant-los amb els eixos horitzontals (carrer del Consell 
del Cent i Rosselló - passeig de Gràcia - Provença) per connectar els diferents 
parcs i jardins ja existents; establir talls puntuals de cap de setmana; reducció de 
la velocitat a 30 km/h a les vies de segon ordre, i reducció de carrils per a vehicle 
privat a la xarxa bàsica (un carril al carrer d’Aragó) per tal de millorar la qualitat de 
l’aire del districte. Establir programes de reducció de residus i de consum 
energètic. 

• Ampliació del parc públic de lloguer 
Acabar les promocions en marxa d’Alí Bei, carrer del Comte Borrell i carrer de 
Viladomat i posar en marxa les promocions planificades de Glòries i les previstes a 
la Model, avinguda del Paral·lel, 100, i jardins de la Indústria. Exercir el dret a 
tanteig i retracte de propietats verticals per ampliar el parc de lloguer públic. 

• Incrementar les places públiques en bressol, escoles i instituts 
Acabar la construcció de la bressol de Germanetes, determinar les ubicacions 
definitives de les escoles modulars, ampliar l’oferta d’escola pública i posar en 
marxa l’Institut Angeleta Ferrer. 

• Equipaments de la Model 
Avançar en la transformació de l’antiga Model i recuperar aquest espai 
emblemàtic de la ciutat, com a espai d’activitats ciutadanes: parc del Triangle de 
la Model, equipaments escolars, habitatge públic de lloguer, Espai de Memòria i 
Espai Jove. 

• Comprar el Taller Masriera 
Aconseguir que un espai patrimonial i emblemàtic com el Taller Masriera 
esdevingui un equipament públic, dedicat a la cultura i a les necessitats 
d’equipaments de barri integrant les dues dimensions de ciutat i de barri.   

• Pacificar la ronda de Sant Antoni 
Reurbanitzar la ronda de Sant Antoni validant amb la participació ciutadana la 
pacificació provisional actual, aconseguir un espai lliure de vehicles per al veïnat 
on es puguin desenvolupar activitats culturals, de lleure i de caire familiar en les 
proximitats del mercat. 

• Remodelació de l’Espai de Gent Gran, centre cívic, biblioteca i el Mercat de la 
Sagrada Família 
Remodelar el conjunt d’equipaments del centre cívic, biblioteca i mercat per 
baixar a la planta baixa l’Espai de Gent Gran de la Sagrada Família i millorar les 
prestacions de cada equipament.  

• Impulsar la transformació de l’avinguda de Roma 
Per esdevenir el gran parc lineal de l’Esquerra de l’Eixample, un eix verd 
emblemàtic que contribueixi a incrementar el verd al barri i a la ciutat, millorant la 
qualitat de l’aire. Estudis previs per la urbanització d’un parc lineal a l’Esquerra de 
l’Eixample. Dur a terme un procés participatiu. 

• Pla director del parc de l’Estació del Nord  
Actualitzar el Pla director del parc de l’Estació del Nord. Elaborar els estudis per 
connectar el centre neuràlgic del Fort Pienc amb el parc de l’Estació del Nord 
mitjançant una passarel·la des de la plaça d’Anna Lizaran. Creació d’horts urbans a 
la zona de Sardenya. 

• Elaborar una estratègia d’inclusió 
Amb les persones amb diversitat funcional al districte. 
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Sants-Montjuïc 
• Un nou Pla de barris al Poble-sec 

Consolidar el Pla de barris de la Marina. 
•      Nou pol d’equipaments esportius  

A La Magòria, i altres equipaments de proximitat com el projecte de piscina per a 
la Marina. 

•      Habitatge protegit a la Marina del Prat Vermell 
També, noves promocions a Can Batlló, el Poble-sec i la Font de la Guatlla. 

•      Escola bressol del carrer de Roger 
Per millorar l’oferta educativa, i acabar les obres d’Enric Granados; estudiar el 
projecte d’escola bressol de la Bordeta i inici d’obres de l’institut escola Can 
Maiol. 

•      Montjuïc 
Millorar la mobilitat de la muntanya, en transport públic i bicicleta. Promoció de 
l’activitat cultural.  

•      Busos de barri, optimització i millora 
Pacificar la mobilitat dels barris amb la consolidació i millora dels eixos pedalables. 
Accessibilitat del transport públic i remodelació de l’Estació de Sants i el seu 
entorn. 

•     Impulsar el comerç de proximitat 
Donar suport a eixos comercials i implantar els baixos de protecció oficial. 

•      Pol cooperatiu de ciutat a Can Batlló (Ateneu Cooperatiu de Barcelona - Coòpolis) 
Potenciar l’economia cooperativista i l’economia social sobretot als barris de la 
Marina i el Poble-sec. 

•      Urbanisme amb visió de gènere 
Dur a terme marxes exploratòries per identificar punts de risc, tallers de 
coeducació, tractament especial dels espais públics complexos (plaça de les Tres 
Xemeneies, plaça d’Osca, plaça de Joan Corrades, plaça d’Herenni, etc.). Potenciar 
l’espai de passeig per a les persones. Obrint carrers. 

•      Parc central de la Marina 
Naturalització i obertura de l’espai públic a usos veïnals amb la urbanització 
d’aquest parc, el parc de Can Batlló, millora dels espais de l’Espanya Industrial i 
part baixa de la rambla de Sants. 
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Les Corts 
• Espai d’Inclusió 

Dur a terme noves iniciatives amb una actuació més àmplia de la inclusió. Crear la 
nova Taula de Responsabilitat Social Corporativa del Districte amb els principals 
agents econòmics del territori. 

• Pla de foment de l’economia de proximitat 
Impulsar el comerç. Ampliar els serveis de Barcelona Activa. Foment del turisme 
accessible i responsable.     

• Colònia Castells 
Desenvolupar la gestió urbanística. 

• Dinamització del Campus Sud 
Definir l’espai del Campus Sud per al seu ús familiar i cultural els dies festius per 
tal que sigui un nou entorn de relació i fomentar el desenvolupament d’una zona 
d’innovació i activitat científica universitària.  

• Taula de Cultura de les Corts 
Diagnosi i actuacions a realitzar en el pla cultural.  Ampliar i consolidar el Festival 
Circorts. Impuls cultural del Monestir de Pedralbes i entorns. 

• Espai Jove 
Construir el nou Espai Jove i Punt d’Informació Juvenil de les Corts. . 

• Pla Danubi  
Modificar el Pla general metropolità, desafectació del veïnat, definició de l’illa 
d’equipaments i espais verds i projecte d’una nova escola bressol. 

• Seguiment de l’Espai Barça 
Desenvolupar l’Espai Barça i urbanitzar l’entorn. 

• Foment de l’esport 
Impulsar nous espais per a la pràctica de l’esport. Adaptar l’espai Bederrida a les 
noves necessitats socials i esportives. Elaborar el projecte d’adequació i ampliació 
del Pavelló Illa. 

• Millora dels espais verds 
Executar actuacions per millorar i incrementar el verd en diferents espais del 
districte. 
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Sarrià - Sant Gervasi 
• Equipament de la plaça de Sarrià 

Construir un equipament de nova planta a la plaça de Sarrià, que allotjarà una 
biblioteca, una sala polivalent i els serveis tècnics del Districte. 

• Implantar el Programa de superilles socials al districte  
Desplegar el projecte de Superilla de les cures relacionat amb la vellesa i la 
infància en barris amb la població diana del projecte. 

• Iniciar el desenvolupament del programa d’actuació de la superilla de la Bonanova 
Redactar el projecte executiu de la futura superilla de la Bonanova. 

• Millorar les connexions i el funcionament del transport públic al districte i la 
demanda als barris de muntanya  
Elaborar un estudi de sistemes de transport local a demanda o alternatives per 
cobrir les necessitats de mobilitat dels barris del Farró i Galvany i dels barris de 
muntanya. Augmentar el nombre de carrils bus i reforçar la prioritat semafòrica 
per als busos. 

• Diagnosi social i urbana del barri de les Planes 
Elaborar una anàlisi i redactar una diagnosi actualitzada del barri de les Planes, 
que abordi els diferents àmbits d’intervenció (social, educatiu, econòmic, urbà, 
mediambiental), i que pugui servir de punt de partida per a la definició i redacció 
d’un Pla d’intervenció integral del barri de les Planes o de qualsevol altra eina que 
es decideixi implementar.  

• Mercat de Galvany 
Iniciar el projecte de rehabilitació del mercat amb la renovació de la instal·lació 
elèctrica i la redacció del nou projecte de rehabilitació integral. 

• Entorns del Mercat de les Tres Torres 
Pacificar l’entorn del mercat per facilitar-hi la mobilitat, en especial per part 
d’infants i gent gran, i fomentar el comerç de proximitat. 

• Revisió del Pla d’usos del Districte 
Diversificar la concentració d’usos de determinats àmbits i regular-ne l’impacte en 
la salut pública. 

• Impulsar la creació d’habitatge protegit a les vores de via Augusta 
Impulsar la construcció d’habitatge per a gent gran, joves i persones amb 
discapacitat intel·lectual, estudiant les possibilitats que ofereix la fórmula del 
cohabitatge.  

• Pacificar els entorns escolars 
Estendre el programa “Protegim les escoles” a altres centres del districte, tot 
seguint el model ja implantat en diverses escoles del districte. 
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Gràcia 
• Estratègia integral de pacificació i prioritat de l’espai per a vianants 

Dur a terme actuacions de pacificació als barris de la Salut, la Vila de Gràcia i el 
Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, els itineraris segurs consolidats, el projecte 
“Obrim carrers”, la millora dels entorns escolars (“Protegim les escoles”) i 
l’actuació per fases del Pla de motos. 

• Comerç de proximitat i reactivació econòmica 
Donar suport al teixit comercial amb l’estratègia d’expansió de l’associacionisme i 
de promoció del comerç de proximitat i de digitalització per fer front a la crisi 
econòmica provocada per la pandèmia. 

• Defensa del dret a l’habitatge davant la gentrificació 
Desplegar el Pla de l’habitatge de Gràcia per poder activar un mínim de 1.000 
habitatges assequibles al seu acabament el 2025, mitjançant les oportunitats que 
doni el planejament urbanístic, l’adquisició a través del tanteig i retracte, els 
convenis amb entitats bancàries, la cessió del 30% de nova construcció privada, i 
els programes de captació de pisos buits i “Tu tens la clau”, fent front a 
l’emergència habitacional, a través de la Unitat Antidesnonaments i detectant els 
casos d’assetjament immobiliari. 

• Pla estratègic del Park Güell 2018-2022 
Per reduir la massificació gràcies al control de l’aforament, millores de 
l’accessibilitat, del transport públic i de l’entorn per facilitar la descongestió de les 
vies del parc, i avançar en la recuperació del parc per part del veïnat, al mateix 
temps que es preserva el verd i el patrimoni. 

• Vallcarca, renovació del teixit urbà 
Amb prop de 9.000 m2 de zona verda, impulsa la construcció de 101 habitatges 
socials nous, l’avinguda de Vallcarca verda i la transformació de Can Carol en un 
equipament per al barri. 

• Gràcia per l’escola pública 
Espai definitiu per a l’Escola Teixidores de Gràcia (a l’antic Hospital Evangèlic), 
buscant ubicació per a les futures dues escoles bressol al Camp d’en Grassot i 
Gràcia Nova i la Vila de Gràcia. Seguiment de l’execució del projecte de l’Institut 
Vallcarca i d’un nou institut que doni servei a la Vila de Gràcia. 

• Gràcia, capdavantera en cultura i esports 
Donar suport a nous i futurs espais per a ús esportiu i optimitzar els existents, 
consolidant el teixit esportiu de base i donant més rellevància als esports 
minoritaris. Reactivació econòmica dels espais i l’activitat cultural als barris. 

• Feminisme: Gràcia té nom de dona 
Rebuig de les agressions sexistes, aplicació del protocol contra la violència de 
gènere des de la transversalitat, amb incidència especial en les activitats al carrer i 
les festes majors, sensibilitzant la ciutadania, i incloure la visió d’urbanisme de 
gènere en els espais públics percebuts com a insegurs. 

• Gràcia fa front a l’emergència climàtica amb millores ambientals i urbanístiques  
Impulsar una Modificació del Pla general metropolità (MPGM) que incidirà en la 
generació de verd, obtenir habitatge assequible i preservar el patrimoni. 
Promoure els valors de la sostenibilitat i mesures d’impuls d’una economia 
cooperativa, social i solidària.   

• Garantir més justícia social 
Per combatre la pobresa energètica i alimentària, oferint alternatives a 
l’emergència habitacional, prioritzant l’autonomia personal i l’atenció a les 
famílies i infants en situació de vulnerabilitat. Fer front a la crisi social provocada 
per la pandèmia de la covid-19.   
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Horta-Guinardó 
• Reactivació econòmica, ocupació i comerç de proximitat 

Renovar i ampliar les mesures del PDE d’Horta Guinardó per ajudar a la 
reconstrucció econòmica i d’ocupació, amb suport al teixit comercial, i impulsar 
l’associacionisme comercial i acompanyar-los en els processos de digitalització. 

• Cobriment de la ronda de Dalt  
Estudi i avantprojecte de la tercera fase del cobriment de la ronda de Dalt, entre 
la Llosa i el carrer de l’Harmonia, per aconseguir una millora de la connexió entre 
els barris de Montbau i de la Vall d’Hebron, un projecte que es presentarà a les 
convocatòries d’ajudes dels Fons de la UE.  

• Carrers accessibles per a tothom 
Impulsar el Pla integral d’espai públic i Pla de mobilitat per als vianants. Facilitar la 
mobilitat dels veïns i les veïnes del districte amb el manteniment i la reparació de 
la via pública. 

• Continuem l’execució del Pla als barris de la Teixonera i Sant Genís dels Agudells 
Nova escola bressol i rehabilitació de la Bòbila a la Teixonera; remodelació del 
carrer d’Olvan i urbanització dels entorns de Can Soler. 

• Millorem les condicions dels habitatges del districte 
Executar una regeneració urbana d’urgència al passatge de Sigüenza (el Carmel) 
per enderrocar blocs de pisos afectats per problemes estructurals i futura 
construcció d’habitatges per reubicar veïns. Fomentar la rehabilitació energètica i 
la instal·lació de fotovoltaiques, introduint el model de l’habitatge sense consum 
energètic i inclusiu. Fer habitatge accessible. 

• Millorem els mercats municipals 
Executar obres de remodelació integrar el Mercat d’Horta, acabament de les 
obres de millora del Mercat del Carmel i obres d’urbanització dels entorns del 
Mercat de la Vall d’Hebron. 

• Reformes en els espais públics i en el paisatge urbà 
Reurbanitzar la plaça de la Font d’en Fargues, el carrer Vayreda-Harmonia, 
continuar la urbanització de la Clota (fase 2-conservació) i tancament, per 
protegir, l’espai museístic del cim del Turó de la Rovira. 

• Adaptem l’espai públic a les necessitats de les persones 
Executar un treball de consens ciutadà i elaborar els projectes de la remodelació 
de l’àmbit de Juan de Mena i del carrer de Praga. S’elaborarà el projecte 
arquitectònic per poder executar-lo tant aviat com l’Ajuntament disposi d’una 
quantitat d’inversió més gran en el seu pressupost.  

• Nous equipaments cívics 
Executar un treball de consens ciutadà i elaborar el projecte executiu de la 
rehabilitació de Torre Garcini com a casal per a la gent gran i de l’espai esportiu 
del carrer de Sardenya (al costat de l’Escola de les Aigües). Volem elaborar un 
projecte amb el màxim consens veïnal i de les entitats del territori, per després 
poder executar-lo tan bon punt l’Ajuntament disposi de la inversió suficient en el 
seu pressupost. 

• Pla de barri del Carmel i Can Baró  
Implantarem un nou Pla de barris del Carmel i de Can Baró amb l’objectiu 
d’impulsar un pla d’acció amb la implicació activa dels diversos agents cívics i 
veïnals d’aquests barris, que inclogui mesures per reduir les desigualtats socials, 
afavorir la participació i impulsar polítiques adreçades a la ciutadania més 
vulnerable, a les persones joves i les persones grans i incidir en àmbits com ara 
l’educació, l’ocupació, la millora de l’espai públic i d’alguns equipaments, l’esport 
o la rehabilitació d’habitatges.  
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Nou Barris 
• Atenció a col·lectius en situació de risc, vulnerabilitat o exclusió 

Fomentant l’exercici de la seva ciutadania activa i contribuint al desenvolupament 
d’entorns sense barreres físiques, comunicatives, ni socials, per a aquelles 
persones que tenen discapacitats o que són potencialment objecte de 
discriminació.  

• Infància, adolescència, joventut i persones grans 
Suport a projectes socioeducatius, culturals, lúdics i esportius per a la infància i 
l’adolescència garantint activitats de qualitat fora de l’horari lectiu, inclusives i 
equitatives. Amb espais i serveis de proximitat per promoure la salut, l’esport i 
per al seu benestar emocional, així com lluitar contra l’aïllament social i la soledat. 
Contribuir a l’accés a la formació, el treball i l’habitatge dels joves que permetin 
viure la vida en plenitud, promovent un envelliment actiu, amb una atenció 
especial a la millora de l’accessibilitat i el foment de l’autonomia. 

• Mobilitat i lluita contra el canvi climàtic 
Millorarem el bus de barri i consolidarem el bus a demanda. Pacificar carrers i 
ampliar l’espai per als vianants. Especial atenció a les necessitats dels barris de 
muntanya, afectats, a més a més, per la divisió que fa la ronda de Dalt. 

• Pla de desenvolupament econòmic del districte  
Impulsar el nou PDE de Nou Barris, avaluant els resultats assolits i actualitzant 
objectius que permetin l’activació econòmica del districte. Donar suport als eixos 
comercials i al comerç de proximitat i de nous models d’activació econòmica al 
districte, amb especial atenció al suport a la digitalització. 

• Pla de barris 
Donar continuïtat als plans de barri 2016-2020 (Ciutat Meridiana, Torre Baró i 
Vallbona, la Trinitat Nova, les Roquetes) incorporant nous barris (el Verdun, la 
Prosperitat, el Turó de la Peira i Can Peguera) amb l’objectiu de la reducció de la 
desigualtat, en l’educació, l’ocupació i la promoció econòmica, l’habitatge, la salut 
i l’impacte climàtic.  

• Defensar el dret a l’habitatge 
Ampliar l’oferta d’habitatge públic, preferentment de lloguer, amb la construcció 
de nous habitatges a la Trinitat Nova, Torre Baró i les Roquetes, i la recerca de 
noves oportunitats de sòl per a habitatge públic al districte. Ajuts a la rehabilitació 
d’habitatges, a la millora d’accessibilitat i de l’eficiència energètica. 

• Grans equipaments de serveis 
Construir equipaments com el nou Mercat de Montserrat a les Roquetes, avançar 
en la construcció del casal de joves de la Prosperitat i l’aterrament del nou casal 
de joves de les Roquetes.  

• Grans transformacions urbanístiques 
Tancar la definició del Pla de futur de Can Peguera. Definir la MPGM de Ciutat 
Meridiana per adequar-la als futurs equipaments del barri. Orientar la MPGM de 
Torre Baró pendent d’execució. Definir i completar el Pla director de Vallbona. 

• Nous espais públics de centralitat  
Revisar els usos i les oportunitats: procés participatiu per decidir els futurs 
equipaments a Can Xiringoi. Iniciar la urbanització de grans espais interiors de 
Canyelles. 

• Escoles bressol 
Construir l’escola bressol a la Masia Can Carreras (Guineueta - Can Peguera) i una 
altra a la Trinitat Nova. Transformació de centres educatius, amb la finalització 
d’obres de dos instituts escola: Trinitat Nova i Antaviana. Acostar l’acció social als 
centres escolars, en el marc del Pla de barris. 
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Sant Andreu 
• Desenvolupament de les antigues Casernes de Sant Andreu 

Espai Jove Jaume Oller, edificis d’habitatge públic, Escola Bressol Municipal, 
obertura de la rambla de Marta Mata, nou parc infantil... 

• Consolidació de la Fabra i Coats com a pol educatiu i cultural  
Nova escola de música, trasllat del centre d’art, millora de la Sala de Calderes i 
Centre d’Interpretació del Treball. Impulsar la coordinació entre tots els 
equipaments. 

• Equipaments de gent gran de Sant Andreu de Palomar 
Dur a terme una rehabilitació i millores al Casal de Gent Gran Bascònia i ampliar el 
casal de Mossèn Clapés. 

• Equipaments Porta Trinitat 
Equipament amb serveis socials, PIAD, sala jove i espais comunitaris. Habitatge 
públic per a gent gran i lloguer social. 

• Nou CEM La Sagrera 
Centre Esportiu Municipal recuperant les piscines descobertes. 

• Superilla social al Congrés i els Indians 
Millorar l’atenció social al barri amb un servei més proper i personalitzat. 

• Pacificar la Meridiana 
Executar el procés de transformació de l’avinguda fins a la rambla de Fabra i Puig.  

• Pla de barris 
Nou desplegament intensiu del Pla de barris de la Trinitat Vella. Donar continuïtat 
al Pla de barris del Bon Pastor i Baró de Viver.   

• Nou Pla de desenvolupament econòmic del districte 
Reimpulsar les accions de suport al comerç de proximitat, economia social i 
solidària, reactivació econòmica i lluita contra les desigualtats. 

• Memòria dels barris 
Museu de l’Habitatge Obrer (Cases Barates del Bon Pastor), Centre d’Interpretació 
del Treball (Fabra i Coats), senyalització dels punts d’interès i foment del turisme 
responsable. 
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Sant Martí 
• El Besòs i el Maresme 

Definir el Pla de regeneració urbana i social del Besòs i el Maresme. Un programa 
per a la rehabilitació, generació de nou habitatge, equipaments i l’enfortiment 
social, econòmic i comunitari del barri. 

• Pont de Santander 
Executar el projecte de reforma per millorar la connectivitat i l’accessibilitat de les 
zones més aïllades dels districtes de Sant Martí i Sant Andreu; un nou punt segur 
per a la mobilitat de les persones i que millori la qualitat de vida del veïnat de 
l’entorn. 

• Pacte “Cap a un 22@ més inclusiu i sostenible” 
Adaptar el planejament per cobrir les necessitats actuals i futures incrementant 
l’habitatge assequible, activitats culturals, espais verds i diversitat d’usos, tot 
protegint el patrimoni i la memòria històrica. 

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

• La Escocesa i Can Ricart (patrimoni industrial) 
Rehabilitar els dos antics espais fabrils per tal de donar cabuda a la cultura, 
l’economia i l’habitatge. 

• Nou Port Olímpic, un nou espai públic  
Impulsar les activitats marítimes, esportives i educatives, dirigides a totes les 
famílies. 

• Front litoral de la ciutat i del districte 
Redactar el projecte executiu per tal de donar continuïtat al passeig Marítim fins 
al Fòrum i ampliant l’actual parc, fent un espai més amable i més verd, realitzant 
un procés participatiu per definir les necessitats ciutadanes. 

• Nova etapa d’equipaments 
Per a l’atenció primària de salut: CAP Llacuna, CAP Besòs i nous equipaments. 
Per a l’esport: impulsar un nou Centre Esportiu Municipal al barri del Parc i la 
Llacuna del Poblenou. 
Per a l’educació: impulsar la construcció de l’Escola Auditori, l’Escola Flor de Maig, 
Institut 22@, reserva de sòl per a un nou institut a la zona de Provençals del 
Poblenou, reforma de l’escola Prim. 
Per a la cultura: adquirir l’antiga seu de Bici-clot (Fàbrica del Plom), nou 
equipament a l’antic cinema Pere IV. 

• Nou nucli de cultura al districte 
Obertura de la biblioteca Gabriel Garcia Márquez i de la Nova Escola Municipal de 
Música del districte que, juntament amb l’Auditori de Sant Martí i el centre cívic, 
esdevindran un nou nucli cultural al districte, impulsant la pacificació d’aquest 
nou eix. 

• Comerç de barri 
Impulsar actuacions de millora del comerç de barri a l’eix comprès entre carrer de 
Rogent i el Mercat del Clot. 
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Recursos mobilitzats 
 
El pressupost municipal 2020-2023 és l’eina que fa possible planificar i distribuir els 
recursos econòmics per fer front a les prioritats formulades pel govern de la ciutat, a 
través del Programa d’actuació municipal, d’afrontar les noves necessitats generades 
per la pandèmia de la covid-19, l’emergència social i energètica, la revitalització 
econòmica, així com les actuacions d’adaptació i transformació de la ciutat. 
 
El seu marc financer ens permet establir quins recursos es preveuen obtenir i quina és 
la planificació de l’aplicació d’aquests. Aquest respon a uns principis que en 
garanteixen la legalitat i solvència:  el compliment de les regles fiscals de la LOEPSF 
(Llei orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera); un nivell 
d’estalvi brut sobre els ingressos corrents creixent fins a assolir un nivell per sobre del 
15% en termes de comptabilitat nacional (que és el que permet les inversions) i 
estabilitza el nivell d’endeutament per sota del 60% dels ingressos corrents; una 
planificació realista i prudent dels ingressos ajustada tant a les necessitats com a les 
noves orientacions de política pública. 
 
L’aprovació del pressupost 2020 expansiu, amb l’increment dels ingressos tant per les 
transferències de l’Estat com per l’adequació impositiva, ha permès a la ciutat afrontar 
la crisi covid, i fer front a les necessitats de la ciutat. 
 
La crisi sanitària, social i econòmica que ha suposat i està suposant la covid-19 està 
comportant diversos efectes sobre el pressupost. D’una banda, una minoració 
d’ingressos directes, produïda tant per l’aturada de l’activitat econòmica a la ciutat, 
com per les mesures fiscals d’ajuts a aquesta activitat posades en marxa. De l’altra, 
una afectació sobre la despesa en contractes vigents, que han estat suspesos, aturats o 
modificats. Però, també, una despesa extraordinària en accions immediates per fer 
front a la crisi (despesa social, suport a les necessitats sanitàries, material, reforç del 
treball a distància...).  
Per tot això, l’Ajuntament va aprovar, al mes de juliol i amb un ampli acord polític, una 
modificació pressupostària, per cobrir els menors ingressos i les despeses més grans ja 
executades, i poder-los proveir d’un fons de 90 milions d’euros extraordinaris (30 
milions d’euros per a l’activació econòmica, 10 milions d’euros per a la cultura, 15 
milions d’euros per a l’emergència climàtica i 35 milions d’euros per a ajudes socials). 
L’objectiu d’aquesta política pressupostària és, en definitiva, aconseguir un augment 
de la despesa i de la inversió per fer front a l’emergència social i econòmica de la 
ciutat, que permeti continuar sent motor de la reactivació de la ciutat ajudant els 
sectors i col·lectius fortament colpejats per la crisi. 
 
Pel que fa als ingressos, es preveuen aportacions extraordinàries de l’Estat i la 
suspensió de les regles fiscals que permetran utilitzar els romanents i la possibilitat 
d’endeutar-se.   

Alhora, la proposta d’ingressos per tributs municipals també s’ajusta, a través de la 
congelació dels tributs municipals i la rebaixa del 75% en la taxa de terrasses que 
preveuen les ordenances fiscals. 

El que busca el marc pressupostari és un equilibri entre la despesa i els ingressos, 
perquè tota aquella capacitat de despesa que sigui extraordinària (per l’arribada de 
fons o per les capacitats financeres de caràcter puntual) es destini a accions que siguin 
executables de manera extraordinària i completa.  
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Marc pressupostari Ajuntament - sense entitats 
 

SEC - Dades acumulades (milers d’€) 2016-2019 2020-2023 20-23 
vs. 16-19 

 

 
Despeses corrents 8.558.171 9.552.834 11,6%  
Estalvi brut 1.723.446 1.205.607 -30,0%  

Estalvi brut % s/ ingressos corrents 16,8% 11,2% -33,1%  
Ingressos de capital 112.646 263.835 134,2%  
Despeses de capital 1.678.993 1.778.735 5,9%  
Despeses de capital no PIM (BSM i IMHAB) 139.859 498.494 256,4%  

Total despeses de capital 1.818.853 2.277.229 25,2%  
 
 
Marc pressupostari 2020-2023  Consolidat Grup Ajuntament 
 
  2020 2021 2022 2023 

 (En milers d’€) Previsió Previsió Previsió Previsió 

 

RESULTAT CORRENT (ORDINARI) 

  
 

 (+) Ingressos corrents 2.757.507 2.967.535 2.848.155 2.964.539 

(-) Despeses corrents (*) 2.597.221 2.608.054 2.492.136 2.593.972 

(=) Estalvi brut 160.286 359.480 356.019 370.567 

 % estalvi brut s/ ingressos corrents 5,8% 12,1% 12,5% 12,5% 

 RESULTAT DE CAPITAL (INVERSIONS)         

(+) Ingressos de capital 21.158 148.554 47.236 52.236 

(-) Despeses de capital 367.973 681.166 402.387 421.899 

(=) Superàvit (dèficit) de capital -346.815 -532.613 -355.151 -369.662 

 Ingressos no financers totals 2.778.665 3.116.088 2.895.392 3.016.776 

 Despeses no financeres totals 2.965.194 3.289.220 2.894.523 3.015.871 

(=) CNF [capacitat (necessitat) de finançament] -186.529 -173.132 869 905 

 % CNF s/ ingressos no financers -6,71% -5,56% 0,03% 0,03% 

 FONTS DE FINANÇAMENT DE CNF         

(-) Ingressos financers (1) 164.521 324.404 138.176 99.990 

(+) Despeses financeres (1) 84.945 135.526 124.265 65.738 

(+) Operacions financeres netes 79.576 188.878 13.911 34.252 

(=) Excedent (dèficit) de finançament anual -106.952 15.746 14.780 35.157 

 ENDEUTAMENT         

 Endeutament previst el 31/12 (PDE) (2) 861.026 1.042.159 1.093.745 1.152.145 

 % deute s/ ingressos corrents 31,2% 35,1% 38,4% 38,9% 

(*) Inclou el Fons de contingència. 
(1) Inclouen els ingressos i les despeses, respectivament, per fiances urbanístiques i guals. 
(2) PDE. Endeutament d’acord amb el Protocol de dèficit excessiu. Inclou l’endeutament de l’Ajuntament de Barcelona i 
dels seus ens dependents a l’efecte de la LOEPSF. 
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Compromís de transparència 
 
Seguiment i avaluació 
L’Ajuntament de Barcelona té adquirit el compromís de reportar periòdicament l’estat 
de l’execució de totes i cadascuna de les actuacions que configuren el PAM (entre elles 
les actuacions del Pacte per Barcelona) i els PAD dels deu districtes. 
 
Per complir aquest compromís, disposa dels equips humans i de les eines orientades a 
aquesta finalitat. 
 
Aquest compromís s’articula tenint en compte tres moments interconnectats: 
 

• Curt termini: amb el repàs exhaustiu (seguiment) trimestral de l’estat de 
desplegament de les mesures aprovades. Tot el treball tècnic, realitzat per la 
xarxa de professionals independents (servidors públics de l’Ajuntament), per 
concretar l’evolució de l’estat dels projectes, que concreten totes i cadascuna 
de les actuacions, a les seves àrees o districtes. Aquesta informació detallada 
es trasllada a la plataforma oberta de participació municipal (Decidim 
Barcelona) per facilitar la seva consulta ciutadana. 
 

• Mitjà termini: elaborant i facilitant els informes de mig mandat i de final de 
mandat, amb el recull dels principals fets realitzats, així com les principals 
dificultats sobrevingudes (transparència), i també les xifres de detall del grau 
d’execució per eixos (els sis). Els informes de seguiment són facilitats per a la 
seva consulta a través del web municipal. 

 
• Llarg termini: per analitzar (avaluar), amb xifres reals i prou evidències, 

l’impacte que l’execució de les actuacions, un cop superat el termini necessari 
en cada cas, ha tingut d’acord amb els objectius definits inicialment, 
l’Ajuntament elaborarà els informes i els estudis d’avaluació dels diferents 
aspectes de l’estat de la ciutat. 
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Calendari de tramitació 
 
D’acord amb l’article 121 del ROM, aquest projecte de PAM seguirà la tramitació 
següent: 
 

• Aprovació del projecte PAM 2020-2023 per la Comissió de Govern 
Dijous, 16 de gener de 2020 
 

• Tramesa del projecte als districtes, per al seu coneixement 
Dijous, 16 de gener de 2020 

 
• Aprovació inicial del PAM 2020-2023 per la Comissió de Presidència, Drets de 

Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció 
Dimecres, 22 de gener de 2020 

 
• Informació pública, i tràmit d’audiència pública 

Gener - febrer de 2020 
 

• Procés participatiu ciutadà 
3 de febrer - 22 de maig de 2020 (fins a l’11 de març: les activitats presencials) 
 

• Valoració de les propostes ciutadanes 
13 de juliol - 11 de setembre de 2020 

 
• Informes preceptius: 

 
• Consells de districte (article 23.2.f CMB / article 121.4 ROM) 

Desembre del 2020 
 

• Dictamen del Consell de Ciutat (article 57d RPC)  
Gener del 2021 

 
• Dictamen del Consell Econòmic i Social (article 142.2 CMB) 

Febrer del 2021 
 

• Dictamen de la Comissió de Presidència, Drets de Ciutadania, Participació, 
Seguretat i Prevenció 
17 de febrer de 2021 

 
• Aprovació definitiva pel Plenari del Consell Municipal 

26 de febrer de 2021 
  



 

Correlació del PAM+ amb els ODS                  

Recuperem 
l’economia forta, 

resilient i 
diversificada 

 Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat                  
 Economia verda, blava i circular                  
 Economia social                  
 Ocupació de qualitat                  
 Comerç i mercats, consum i alimentació                  
 Turisme                  

Reforcem 
l’atenció i la 

inclusió social 

 Inclusió social                  
 Persones grans i envelliment                  
 Discapacitat                  
 Salut i cures                  
 Feminismes                  
 Infància                  
 Adolescència i joventut                  
 Migració i acollida                  
 Diversitat sexual i de gènere LGTBI                  
 Lluita contra la soledat                  

Accelerem la 
transició 

ecològica 

 Transició ecològica                  
 Nou model energètic                  
 Verd urbà i biodiversitat                  
 Mobilitat sostenible i segura                  
 Residu zero                  

Enfortim  
la ciutat 

educadora, 
científica, cultural 

i esportiva 

 Educació                  
 Ciència                  
 Cultura                  
 Esports                  
 Memòria democràtica                  
 Diàleg intercultural i pluralisme religiós                  
 Drets de ciutadania                  

Fem una ciutat 
més amable i 

segura 

 Pla de barris                  
 Convivència, civisme, prevenció i seguretat                  
 Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació                  
 Transformació i regeneració urbana                  
 Actuacions metropolitanes                  

Impulsem una 
Administració 

digitalitzada 

 Administració propera, amb lideratge i solvent                  
 Transició digital i innovació tecnològica                  
 Transversalitat de gènere i polítiques del temps                  
 Transparència i bon govern                  
 Participació, acció comunitària i innovació democràtica                  
 Justícia global i diplomàcia de ciutats                  
 Agenda 2030                  
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