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» Dossier de Premsa  
28 de gener 2016 

 

www.bcn.cat/premsa  

 

73 barris, una Barcelona  
 

Programa d’Actuació Municipal 2016-2019 
Cap a la ciutat dels drets i les oportunitats 

 
» El PAM marca com a objectius prioritaris la transic ió ecològica i la 

transformació cap a una economia plural per reverti r l’agudització de la 
desigualtat 
 

» El full de ruta municipal preveu accions urgents pe r fer front a 
l’emergència social i mesures estratègiques cap a u n nou  model de 
ciutat 
 

» Es preveu una capacitat inversora de l’Ajuntament d e 1.660 milions 
d’euros, al servei de la transformació de la ciutat  i el benestar de la 
ciutadania 
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73 barris, una Barcelona: 
construir una ciutat on ningú no es quedi 
enrere 
 
 
El Pla d’Actuació Municipal 2016-2019 marca com a objectius prioritaris generar un 
desenvolupament social, econòmic i sostenible  de la ciutat i revertir la dinàmica de la 
polarització de la desigualtat.  
 
L’Ajuntament vol ser un dels motors per evitar el trencament de la ciutat i acabar amb el mapa 
de les dues Barcelones, que mostra que avui la ciutat és més desigual que fa set anys i les 
diferències entre barris augmenten malgrat l’inici d’una lleugera recuperació econòmica. Les 
rendes baixes o molt baixes han passat del 22% al 37% des de 2007, i les rendes altes han 
caigut del 20 al 16%.  
 
La desigualtat afecta la dimensió econòmica de la ciutat, limita les possibilitats d’un 
desenvolupament socioeconòmic integral, i és clau també en l’augment de la inseguretat, les 
patologies de salut física i mental, o en la minva dels drets i oportunitats i de l’accés a 
l’habitatge, l’educació o la cultura.  
 
La ciutat compta amb 1’6 milions d’habitants, en 73 barris. La població ha crescut en els darrers 
deu anys un 7’1%, fonamentalment per l’arribada de nouvinguts, que en aquests moments 
representen un 16’3% dels habitants, amb 166 nacionalitats diferents. Per edats, el 20’9% dels 
barcelonins i barcelonines són persones de 65 anys o més, i el 13’1% de població de 0-14 
anys.  
 
Les mesures recollides en el PAM 2016-2019 aposten per un model de ciutat fonamentat en 
una economia més plural, on l’economia mercantil tingui un retorn social i ambiental més alt, 
amb major lideratge públic en la protecció de béns comuns com la sanitat o l’educació, o on 
l’economia cooperativa, social i solidària vegi reforçat el seu rol.  
 
Obrir el document a la participació ciutadana i el debat amb els grups municipals 
 
La proposta de PAM comença ara la seva tramitació, i arrenca amb una primera fase on 
s’obrirà al debat ciutadà i amb els grups municipals.  
 
El procés participatiu per a la ciutadania s’obrirà l’1 de febrer i es tancarà al mes d’abril, amb 
l’objectiu de portar-ho a aprovació inicial a la comissió de Presidència abans de l’estiu.  
 
Superat el mes d’exposició pública, la previsió és portar el PAM 2016-2019 per a aprovació 
definitiva al Consell Plenari al mes de juliol.  
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» Mesures urgents alhora que recuperar la mirada 
estratègica 

 
El full de ruta de l’actuació municipal dels propers tres anys recull el conjunt de mesures per 
abordar les problemàtiques més urgents, amb voluntat d’establir les bases d’una estratègia de 
futur a mig i llarg termini.  
 
Un dels grans projectes que recull aquest esperit és el Pla de Barris, dotat amb 150 milions 
d’euros. El pla preveu accions per dinamitzar l’economia, millorar la cohesió social i assolir 
l’empoderament de la ciutadania en els barris de la ciutat que requereixen major atenció per 
concentrar factors de vulnerabilitat com dèficits urbanístics, baixa qualitat de l’habitatge, dèficit 
d’equipaments i manca d’activitat econòmica i/o de xarxa social.  
 
 

» Aposta pel lideratge públic com a motor del canvi s ocial 
 
El PAM aposta per un major lideratge públic des d’una administració com l’Ajuntament, que 
compta amb un pressupost de 2.550’6 milions d’euros i genera milers de llocs de treball en 
empreses i en el tercer sector mitjançant la contractació pública de serveis. Es treballaran 
polítiques de remunicipalització d’alguns serveis com l’aigua, i per potenciar els processos 
d’estabilitat laboral a l’Ajuntament i empreses contractades.  
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Mesures urgents, mirada estratègica

Lideratge públic, canvi social

Inversió: 1.660 milions

Capital oberta: metropolitana i mundial

Ciutadania activa
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» 1.660 milions: capacitat d’inversió al servei de la  
transformació 

 
Es treballarà per mantenir l’estabilitat pressupostària de la ciutat. Es preveu aplicar els 
superàvits previstos, i mantenir l’estalvi brut del 15% sobre els ingressos corrents, per tal de 
comptar amb una capacitat d’inversió de la ciutat per disposar de 1.660 milions d’euros per a la 
ciutat.  
 
(dades en milers d'eu ros)  2016 2017 2018 2019  Total  
Inversió prevista al Marc 
Pressupostari 2016-2019 

 
305.747 

 
293.247 

 
296.909 

 
305.562 

 
1.201.465 

Superàvit generat per 
restriccions regles 
fiscals 

 
98.472 

 
115.839 

 
125.180 

 
119.374 

 
458.865 

(CNF prevista)  
Capacitat   màxima 
d'inversió 

 
404.219 

 
409.086 

 
422.089 

 
424.936 

 
1.660.330 

 
» Capital oberta: perspectiva metropolitana i mundial    
 
El document de l’actuació municipal dels propers anys recull l’impuls d’un model de 
desenvolupament plural i de lluita contra la desigualtat social com a tasca a fer amb els 36 
municipis de l’Àrea Metropolitana, on hi viuen prop de 3’2 milions de persones. 
 
L’acció prioritària se centra en la zona Besòs, on es concentra un 10% de la població catalana, 
en sinèrgia amb els municipis de Sant Adrià del Besòs, Santa Coloma de Gramenet, Badalona i 
Montcada i Reixac. 
 
Barcelona, com a capital amb visibilitat en el món, també aspira a ser clau en la creació d’un 
projecte europeu democràtic i integrador. I vol ser referència en la transició cap a un model 
econòmic, social i ambiental i de relacions internacionals basat en la defensa dels drets 
humans i la justícia global. 
   

» Escoltar els veïns i veïnes  
 
Davant la devaluació de la democràcia, els ciutadans exigeixen més informació i transparència, 
més i millor sobirania en la capacitat de definir els models de vida, territoris i infraestructures i 
noves pràctiques comunitàries de gestió d’alguns serveis, recursos i béns comuns. 
 
Barcelona ha de saber escoltar els seus veïns i veïnes, i ajudar en el procés per comptar amb 
una ciutadania activa, que tingui accés a les oportunitats que ofereixen les noves tecnologies i 
que participin en la revitalització d’espais socials.  
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5 eixos  
 
El full de ruta de l’actuació municipal defineix 5 eixos prioritaris per recuperar la ciutat dels 73 
barris, amb 1’6 milions d’habitants de 166 nacionalitats. 

 

Una Barcelona diversa que asseguri el bon viure  
 

Per combatre les desigualtats i les exclusions es crearan mecanismes per garantir a la 
ciutadania de Barcelona el dret a una ocupació i un salari, el dret a una protecció social, el dret 
a l’habitatge, el dret a l’educació, el dret a la salut i el dret a una alimentació adequada.  
 

Es vol impulsar una estratègia integral i transversal d’inclusió, fer front a l’exclusió habitacional 
dels col·lectius vulnerables i garantir l’accés universal als serveis públics municipals. A més, es 
treballarà per augmentar l’autonomia personal i l’atenció amb perspectiva comunitària de gent 
gran, i famílies i infants en situació de vulnerabilitat.  
 
� Pla de Barris 

 

� Crear la Renda municipal infantil i complementària i el Salari Mínim  Metropolità 
 

� Construir 4.000 habitatges públics i amb promotors socials,  comprar 300 pisos als 
bancs per sota del valor del mercat i acordar la cessió voluntària de 450 pisos buits 
d’entitats financeres 

 

� Incrementar les escoles bressol públiques, nous equipaments d’ensenyament obligatori i 
post obligatori i augmentar els recursos materials i humans a escoles i instituts 
 

� Facilitar empadronament de persones migrades i lluitar contra el racisme i la xenofòbia  
 
� Pla d’Inclusió Social amb actuacions per combatre el sensellarisme i mesures per 

feminitzar la ciutat i empoderar les dones 
 

� Lluitar contra la privatització amb mesures per millorar la sanitat pública i per a la 
reducció de desigualtats en salut 

 

� Adaptar la Guàrdia Urbana a les noves necessitats de la ciutat  

Una Barcelona 

diversa que 
asseguri el bon 

viure 

Barcelona amb 

empenta per 
una economia 

plural

Una Barcelona 

més humana i 
en transició 

ecològica

Una Barcelona 

participativa 
que garanteixi 
el bon govern 

Una Barcelona 

oberta i 
compromesa 
amb el món
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Barcelona amb empenta per a una economia plural 
 
En una ciutat amb prop del 95% d’empreses petites i mitjanes, i un 89% de l’activitat centrada 
en el sector serveis, es duran a terme polítiques per mobilitzar persones i institucions per  
transformar l’economia i la societat cap a un model d’economia plural, amb interacció entre el 
sector públic, privat i cooperatiu-comunitari.  
 
Es vol impulsar el dinamisme econòmic amb un pla de reindustrialització que regenerin els 
barris industrials de l’eix del Besòs, fomentar el comerç de proximitat i promoure l’emprenedoria 

col·lectiva lligada a la innovació social transformadora i adaptada al canvi climàtic. 
 
� Pla de reindustrialització de Barcelona, amb perspectiva metropolitana i d’economia 

circular, a partir de la innovació 
 

� Elaborar un Pla Estratègic de Turisme, el Pla d’Allotjaments Turístics i la modificació la 
fiscalitat per compensar els impactes i costos de l’activitat turística 
 

� Pla de xoc contra l’atur de molt llarga durada i pla de formació que incorpori l’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària 
 

� Suport a l’economia cooperativa, social i solidària amb projectes com Can Picó, 
Coopolis o Can Calopa 
 

� Impulsar mesures per potenciar la rehabilitació energètica, les energies renovables, el 
residu zero i per a una política metropolitana sostenible  

 
� Contractació Pública Socialment Responsable 

 
� Pa de xoc dotat per revitalitzar el comerç de proximitat als 11 barris més afectats per la 

crisi i modernització ecològica del comerç 
 

� Incorporació de nous tipus d’entitats financeres en la gestió municipals, en especial 
cooperatives i de banca ètica 

Una Barcelona 

diversa que 
asseguri el bon 

viure 

Barcelona amb 

empenta per 
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més humana i 
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Una Barcelona més humana i en transició ecològica  
 
Treballar per la qualitat de vida vol dir treballar per la qualitat del medi ambient i de l’espai 
públic. Des del Govern municipal es duran a terme mesures per reduir la contaminació 
atmosfèrica, acústica i lumínica, per lluitar contra el canvi climàtic i per millorar la qualitat dels 
espais i els elements urbans, juntament amb els veïns i veïnes, i amb l’objectiu final de fer la 
ciutat accessible a tothom, amb els vianants com a protagonistes, més verda, i amb un 
transport públic net i eficient.  
 
El repte és reordenar els usos de l’espai públic, fent lloc al verd dins del teixit urbà, i assegurant 
la conservació d’espais com el parc de Collserola i el Parc Agrari del Llobregat i la recuperació 
del marge barceloní del Besòs. Es redactarà un pla director d’urbanisme metropolità centrat en 
la renovació i rehabilitació urbana (i no en l’extensió) i en el reequilibri territorial.  

 
� Desplegament de les Superilles, connexió dels tramvies, ampliació dels carrils bici i 

finalització de la xarxa de busos en quadricula 
 

� Consolidació del parc dels Tres Turons com a pulmó verd de la ciutat  
 

� Repensar el barri de Vallcarca, reestructurant el teixit edificat i aprofitant els espais 
lliures, i impulsar la Colònia Castells i els barris de Can Batlló, La Marina i Trinitat Vella 

 
� Delimitació de Zones Urbanes d’Atmosfera Protegida (ZUAP), on la qualitat de l’aire 

sigui crítica, com a objectiu de mesures més restrictives  
 

� Pacificar l’avinguda Meridiana, actuacions a la Ronda de Dalt i impulsar la Sagrera i el 
Parc Lineal 
 
 

� Crear un operador energètic municipal per promoure energies renovables 

Una Barcelona 
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Barcelona participativa que garanteixi el bon gover n  
 
Com a resposta a la crisi de confiança ciutadana envers les institucions arran de la crisi 
econòmica i política, el PAM 2016-2019 proposa mesures per instaurar altres formes de 
governar, que posin al centre la ciutadania, amb coresponsabilitat.  
 
Es desenvoluparan accions per crear espais i mecanismes que facin possible aquesta 
administració col·lectiva i democràtica d’allò públic i comú. Es vol promoure la transparència i la 
participació, l’avaluació i la rendició de comptes i l’auditoria de les polítiques públiques, facilitant 
canals de control ciutadà a l’acció de govern.  

 
� Projectes de transparència i rendició de comptes amb el Portal de Transparència, la 

bústia ètica, l’Oficina de Transparència i Bones Practiques, i el projecte “El Govern ret 
comptes”, per revocar i/o penalitzar els càrrecs electes si incompleixen compromisos 
 

� Pressupostos transparents i decidits des de la participació ciutadania 
 

� Implantar un codi ètic per a càrrecs electes i personal directiu 
 

� Pla de suport a les associacions i impuls de consultes ciutadanes, referèndums i  
processos de participació ad hoc 
 

� Recolzament i impuls de projectes territorials de gestió comunitària, i protecció dels 
projectes i actors ja existents 
 

� Elecció directa dels consellers de districte 
 

� Pla de desplegament de l’administració electrònica i de l’arxiu electrònic 
 

� Revalorització i reestructuració de l’organització municipal, amb un pla de formació i 
desenvolupament professional i l’impuls de l’ocupació amb personal municipal fix i 
processos de promoció interna 
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Una Barcelona oberta i compromesa amb el món  
 
Barcelona vol ser referència en la transició cap a un nou model econòmic, social i ambiental, 
amb un patró de relacions internacionals basat en la defensa dels drets humans i la justícia 
global.  
 
La ciutat vol ser clau en el desenvolupament d’un projecte europeu realment democràtic i 
integrador, i durà a terme mesures per coordinar i enfortir les xarxes internacionals presents a 
la ciutat, per atraure iniciatives econòmiques, en especial aquelles que contribueixin a la 
consolidació d’un nou model socioeconòmic, i per endegar accions que incideixin sobre les 
polítiques supramunicipals relacionades amb la justícia global, les desigualtats Nord-Sud, amb 
especial atenció a les àrees metropolitanes. 
 
 
� Programa d’impuls de la promoció econòmica de Barcelona a l’exterior, adreçat sobretot 

la indústria i economia amb aplicacions socials, ambientals i sostenibles 

 

� Enfortir la política de cooperació de la regió metropolitana, compartint experiències 
internacionals d’habitatge assequible, serveis socials i culturals, de garantia d’entorns 
saludables i d’infraestructures que prioritzin poblacions vulnerables. 
 

� Garantir la coherència de l’acció exterior de l’Ajuntament, a través d’un Pla d’Acció i 
Justícia Global 2016-2020 
 

� Pla Barcelona Ciutat Refugi 
 

� Potenciar Barcelona com a capital per la Pau a la Mediterrània 
 

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