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Informe al Consell Municipal de 24 de febrer de 2012 
 
 
» 01. Introducció 
 
Estem vivint moments d’especial incertesa respecte a la situació econòmica, amb conseqüències greus 
sobre el mercat laboral i sobre el benestar de les persones.  
 
Tot i que l’Ajuntament de Barcelona presenta una situació econòmica i financera relativament bona, 
davant la frenada dels ingressos derivada de la caiguda de l’activitat econòmica i l’increment de les 
necessitats que aquesta caiguda provoca en els ciutadans amb una major vulnerabilitat, cal ser més 
curosos que mai amb l’assignació i la gestió dels recursos públics per tal de poder atendre a qui més ho 
necessita, i de poder reforçar la competitivitat de la ciutat i preparar-la per sortir de la crisi en les millors 
condicions. El repte, doncs, és poder fer front a les necessitats d’avui però amb la vista posada més enllà 
per tal de dibuixar un futur sostenible i alhora engrescador per la ciutat. 
 
És un signe dels nostres temps la convivència en un entorn molt canviant, cosa que dificulta portar a bon 
port plantejaments molt tancats. Ans al contrari, el ciutadà ha de demanar a les seves institucions que 
sàpiguen adaptar-se a la conjuntura i que formulin solucions adequades als nous problemes que van 
sorgint. Això no és contradictori amb poder marcar una direcció clara, coherent i amb unes fites 
concretes que serveixin per alinear a tota l’organització i per poder destinar els recursos, que són 
escassos, a les prioritats que es determinin. Però implica tenir capacitat de corregir i, sobretot, d’innovar 
per tal de poder ser competitius, també, a l’administració pública.  
 
Aquest Govern es vol centrar en dues grans prioritats: la reactivació econòmica i la qualitat de vida i el 
benestar de les persones. Sense progrés econòmic serà difícil avançar en el progrés social, són dues 
cares de la mateixa moneda, però cal garantir que el progrés econòmic arribi a tothom i, sobretot, a qui 
més ho necessita. Aquests dos grans eixos sobre els que ha de pivotar l’actuació municipal es completen 
amb un tercer eix estratègic que és la recuperació de la il·lusió de la ciutadania i la confiança en la 
institució, en l’Ajuntament.  
 
Cal treballar des dels fonaments de la ciutat, utilitzant els nostres recursos de la forma més acurada i 
eficient: el pressupost, els directius i treballadors i les eines tecnològiques que tenim al nostre abast; 
reforçar l’estructura de la ciutat, tenint cura que la ciutat funcioni, que estigui neta, que el verd entri dins 
la ciutat, renaturalitzant-la, que tinguem barris on es pugui viure, treballar i gaudir. Barris productius però 
a velocitat humana en el si d’una ciutat hiperconnectada que vol utilitzar tots els instruments al seu abast 
per esdevenir una ciutat intel·ligent on la tecnologia estigui al servei de les persones. Reforçar els 
fonaments i l’estructura de la ciutat és una condició necessària per poder arribar i donar oportunitats a 
tothom. La ciutat de les persones implica treballar per aconseguir no deixar a ningú enrere. Atendre a les 
persones en totes les seves dimensions -formació, benestar, salut i cultura- i treballar amb les entitats, 
associacions i agents econòmics i socials.   Barcelona té grans reptes per endavant i no els podem 
afrontar sols, des de l’Ajuntament. La col·laboració de la societat civil i d’entitats i empreses serà 
imprescindible i haurem de treballar per aconseguir una forma de funcionar en què tothom hi guanyi. 
 
En aquest document es sintetitza un marc estratègic d’actuació que és el resultat del treball del conjunt 
de l’Ajuntament. Es basa en un nou model de pacte entre la política i la gestió pública en què l’equip de 
govern defineix els objectius polítics que configuren el que anomenem Mapa de Ciutat, i a partir d’aquí 
encarrega a l’organització executiva, amb el Gerent Municipal al capdavant, que desplegui aquests 
objectius i els vagi concretant cada cop més fins arribar a les actuacions que en l’exercici anual 
d’elaboració dels pressupostos s’hauran de dotar de recursos econòmics. 
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En aquest treball de construcció de la ciutat que tots volem també es vol recollir l’opinió de la ciutadania, 
dels agents econòmics i socials i dels grups polítics de l’Ajuntament, per tal d’enriquir aquesta proposta, 
que culmina en l’elaboració del Programa d’Actuació Municipal. 
 
En aquests moments difícils per a la ciutadania, Barcelona vol posicionar-se com a model. Amb un 
Ajuntament que planifica i gestiona seriosament els seus recursos, amb austeritat, prioritzant d’acord 
amb els resultats, i amb transparència per tal de guanyar-se la confiança de la societat. La confiança és 
un valor molt preuat avui dia i, sens dubte, ens pot ajudar a construir un escenari ple d’oportunitats per a 
tot el territori i les persones. El nou Model Barcelona, una nova manera d’entendre la política per afrontar 
els reptes del segle XXI, és un model al servei de les persones. 
 
 
» 02. Síntesi de la situació de la ciutat 
 
El futur es presenta en un context de forta incertesa pel que fa a la situació econòmica. Malgrat que 
la ciutat disposa d’una bona base per a competir, les expectatives sobre l’evolució de les economies de 
l’entorn i les seves conseqüències sobre el mercat de treball, poden tenir una important incidència en els 
propers anys. 
 
El punt de partida d’aquesta nova etapa, l’any 2011, mostra una situació de certa recuperació en relació 
al bienni 2008-2009, especialment en els sectors relacionats amb el turisme i la projecció internacional 
de la ciutat, tot i que les dades més recents sobre el producte interior brut (PIB) apunten a una possible 
interrupció de la recuperació i fins i tot a una nova caiguda del PIB que ens pot fer entrar en una etapa de 
recessió. 
 
Barcelona continua mantenint la seva posició en els rànquings internacionals en relació a l’atractiu 
per a localitzar negocis i celebrar fires i congressos, com ho demostra la designació de la ciutat com a 
Capital Mundial del Mòbil. Destaca igualment per la seva qualitat de vida, qualitat universitària i els 
esforços per generar xarxes de recerca i coneixement.  
 
Barcelona mostra una notable capacitat emprenedora com ho demostra el fet que la taxa d’activitat 
emprenedora de la demarcació de Barcelona (5,5%) està per sobre de la mitjana europea i espanyola 
(5,3% i 4,3% respectivament). El vessant exterior de l’economia barcelonina, mesurat per les 
exportacions, per l’atracció de capital estranger i per l’afluència de turistes a la ciutat, continua registrant 
un bon ritme de creixement tot i el context d’atonia econòmica dels països del nostre entorn. 
 
Malgrat això, la crisi està tenint un impacte significatiu en el mercat de treball, tant en temes d’una 
reducció de l’ocupació com d’un increment de l’atur, que afecta especialment als joves. A part de les 
dades estadístiques que revelen l’evolució d’aquestes magnituds, l’atur apareix, també, com una de les 
principals preocupacions dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona. 
 
Això fa que, tot i que hem aconseguit mantenir un bon nivell de convivència i cohesió social, la 
situació econòmica actual fa de l’atenció a les persones i a les famílies una qüestió prioritària. En efecte, 
les pressions sobre els serveis més relacionats amb l’atenció social han augmentat molt en els 
darrers anys. El nombre de persones ateses als centres de serveis socials, per exemple, va créixer un 
44,4% entre el 2006 i  2010. 
 
Aquesta pressió de ciutadans que es troben en situacions sobrevingudes de pèrdua parcial o total de 
rendes i que genera una nova demanda d’atenció, conviu amb la que ja es prestava als col·lectius 
tradicionalment més necessitats, com les persones en situació de dependència, en especial la gent gran. 
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» 03. Marc economic I pressupostari 2012-2015 
 
L’escenari pressupostari que es dibuixa per als propers quatre anys està molt condicionat per la 
conjuntura econòmica. Les previsions de creixement del producte interior brut (PIB) són força 
moderades, cosa que afecta a l’evolució dels ingressos, sobretot d’aquells més vinculats a l’activitat 
econòmica, de forma que el conjunt d’ingressos corrents s’estima que tindrà un creixement molt proper al 
del PIB real, sense que es prevegi augmentar la pressió fiscal. 
 
Els objectius financers que es proposa el govern municipal pel període 2012-2015 s’emmarquen en el 
Pla Econòmic Financer 2010-2013 que està actualment vigent i que preveu assolir l’estabilitat 
pressupostària l’any 2013, és a dir el dèficit zero o equilibri entre els ingressos i les despeses no 
financeres, en termes del Sistema Europeu de Comptes, i mantenir-la en els següents anys. El nivell 
d’endeutament també es preveu que s’estabilitzi clarament per sota el 60% dels ingressos corrents. 
 
L’escenari planteja l’objectiu de mantenir un nivell d’estalvi brut respecte dels ingressos corrents per 
sobre del 15% en el conjunt del període. Resulta fonamental poder obtenir aquest estalvi ja que és el que 
ha de permetre finançar inversions productives de futur que són necessàries per al desenvolupament de 
la ciutat. 
 
 
» 04. Model de pacte entre la política i la gestió pública 
 
El context de caiguda de l’activitat econòmica afecta negativament a les finances públiques ja que, d’una 
banda, significa menors ingressos i, de l’altra, una pressió per part de les despeses vinculades, sobretot, 
als serveis d’atenció a les persones. Això obliga a fer un esforç per tal d’optimitzar i assignar els recursos 
al seu millor ús, és a dir, allà on puguin obtenir els millors resultats. El repte és poder fer front a les 
necessitats d’avui però amb la vista posada més enllà per tal de dibuixar un futur sostenible i alhora 
engrescador per la ciutat. 
 
En aquest context, l’Ajuntament de Barcelona es proposa configurar un nou model de pacte entre la 
política i la gestió pública. Un nou model de gestió on l’equip de govern defineix els objectius de ciutat i 
encarrega a l’organització executiva, amb el Gerent Municipal al capdavant, que desplegui aquests 
objectius i els vagi concretant en mesures d’actuació. Aquestes mesures s’hauran de dotar de recursos 
econòmics, d’acord amb el marc pressupostari que s’ha estimat en l’exercici anual d’elaboració dels 
pressupostos. En darrera instància el que es busca és poder millorar els serveis a la ciutadania a través 
de la formulació de l’estratègia i de la seva execució. 
 
 

LIDERATGE I COMUNICACIÓ

ESTRATÈGIA DE GESTIÓ

ESTRATÈGIA POLÍTICA

PRESSUPOST EXECUTIU

Gestió 
Executiva

Política

ORGANITZACIÓ 
PUBLICA

SOCIETAT
Lideratge i 

comunicació
Pressupost  

Executiu

Estratègia de 
Gestió

Estratègia 
Política
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Els àmbits que aborda el nou model són els següents: 
 
• Estratègia política. Es tracta de definir una estratègia global vinculada al programa polític, d’acord 

amb el marc econòmic i financer de l’Ajuntament. 
 
• Lideratge i comunicació.  L’equip de govern inicia i lidera el canvi cultural que suposa el nou model 

de gestió. 
 
• Estratègia de gestió. Consisteix en definir l’estratègia de gestió d’acord amb l’estratègia política i 

alinear a tota l’organització. 
 
• Pressupost executiu. Com a facilitador entre el diàleg polític i executiu i com a eina per dotar de 

recursos l’estratègia i fer-ne el seguiment. 
 
 
» 05. Valors, visió i objectius de ciutat 
 
Els valors que ha definit l’Alcalde i l’equip de govern configuren una veritable agenda del canvi i 
pretenen contribuir a bastir nous ponts entre la política i la societat a la qual serveix i han d’inspirar l’acció 
de govern dels propers quatre anys. 
 
El lideratge de Barcelona com a veritable capital del país. Capital de Catalunya i de la catalanitat. 
Capital econòmica del sud d’Europa i de la Mediterrània. Motor de renovació i de solvència, que s’avança 
a les necessitats ciutadanes. Una ciutat emprenedora que fa realitat i aporta valor a la seva “marca”. 
 
La proximitat de la gestió política de l’Ajuntament, el barri com a unitat d’actuació, escoltant i actuant, 
promovent la col·laboració i la implicació ciutadana en tots els projectes. Garantint l’equitat en l’accés als 
serveis públics, d’acord amb les necessitats dels destinataris. 
 
L’eficiència dels serveis públics, d’un Ajuntament amb visió estratègica, d’un Ajuntament facilitador, que 
simplifica l’actuació administrativa, i impulsor de noves iniciatives. Que fixa criteris i prioritza la destinació 
de recursos públics, establint aliances estables de col•laboració públic privada. 
 
La visió expressa la imatge desitjada de la ciutat a llarg termini, que es fer de Barcelona la ciutat de les 
persones. Aquesta visió s’articula al voltant de tres grans eixos estratègics: 
 
• Benestar i qualitat de vida de les persones 

Barcelona, la ciutat preferida per les persones i les famílies per viure amb seguretat, equitat i qualitat 
de vida; amb un model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC; i amb barris productius a velocitat humana en el si d’una ciutat 
hiperconnectada i d’emissions zero. 
 

• Progrés econòmic 
Barcelona, motor d’una economia que generi oportunitats per a tothom, on sigui fàcil desenvolupar 
la creativitat, la innovació, el coneixement i fer-hi negocis. 
 

• Il·lusió de la ciutadania i confiança en la Institució 
Barcelona, amb un Ajuntament innovador obert en gestió pública, que cooperi i participi amb el teixit 
social; amb una forta cultura del cost, de priorització i de resultats; que sigui una institució 
competitiva, motivada i que tant els seus treballadors com la ciutadania se’n puguin sentir 
orgullosos. 
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Els objectius polítics s’articulen entorn a 7 grans grups d’objectius, que hem agrupat en 3 grans 
àmbits (Beneficiaris, Estructura i Recursos) i que es concreten en 40 objectius de ciutat: 
 
Beneficiaris: 
 
1. Persones i famílies 
 
La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida 

- Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis 
- Prioritzar l’atenció als col•lectius socials més vulnerables i persones en situació de dependència 
- Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i la infància 
- Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit 
- Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable 
- Potenciar la funció social de l’esport 
- Garantir la seguretat de les persones 
- Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser discriminat 

o vegi vulnerats els seus drets fonamentals. 
- Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l’equitat 
- Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom. 
- Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què diuen i donar-hi resposta 

efectiva. 
 
2. Entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals  
 
L’Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social 

- Potenciar i ordenar els canals d’interacció real i efectiva entre l’Ajuntament i les diferents entitats, 
associacions i agents esportius, socials i culturals. 

- Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i coresponsabilitat entre 
l’Ajuntament i els diferents agents socials. 

- Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització 
dels problemes i necessitats dels ciutadans. 

 
3. Agents econòmics i centres de coneixement 
 
Economia que genera oportunitats per a tothom 

- Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud d’Europa i de la Mediterrània.  
- Impulsar sectors emergents d’alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics consolidats, 

establint Barcelona com a referent de qualitat. 
- Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat. 
- Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina.  
- Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l’emprenedoria. 
- Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”). 
- Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i Ciència generant un entorn 

favorable per atraure i retenir talent. 
 
Estructura: 
 
4. Hàbitat urbà 
 
Un model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC 

- Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds 
- Garantir l’excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat. 
- Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l’aire i la sostenibilitat 

dels cicles   de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica. 
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- Liderar la reinformació de l’espai públic: les Smart Cities com impulsores d’una nova economia 
innovadora del serveis urbans. 

 
Barris productius a velocitat humana en el si d’una ciutat hiperconnectada i d’emissions zero 

- Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús. 
- Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana. 
- Fomentar barris híbrids en els quals es viu i es treballa. 
- Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d’accés a tota 

la ciutat. 
- Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a 

tota la ciutat. 
- Impulsar l’àrea metropolitana, la integració de port, aeroport i zona franca, i desenvolupar espais 

d’oportunitat. 
 
Recursos: 
 
5. El Pressupost 
 
D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i priorització dels resultats 

- Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a aconseguir els objectius de ciutat. 
- Garantir la capacitat d’inversió  
- Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris. 
- Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa. 

 
6. Govern, Directius i Recursos Humans 
 
Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania 

- Garantir la qualitat d’assistència a la ciutadania preservant la transparència i ètica en la gestió 
pública 

- Potenciar les capacitats del capital humà de  l’organització, l’experiència i la innovació, i 
promoure la motivació i el compromís.  

- Garantir la productivitat i l’alineament en tots els nivells de l’organització. 
 
7. El Coneixement, la Tecnologia, la Innovació i la Col·laboració 
 
Barcelona, innovació oberta en gestió pública 

- Proactivitat en la interacció amb altres administracions per garantir els millors resultats. 
- Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i eficaç. 

 
 
» 06. Conclusió 
 
Barcelona està afectada per la crisi econòmica, de la mateixa manera que ho estan moltes altres ciutats 
dels països del nostre entorn. 
 
El nivell d’atur a la ciutat ha augmentant en paral·lel a la caiguda de l’activitat econòmica i això ha 
generat un creixement en les demandes d’atenció social. L’atur i les condicions de treball se situa com el 
principal problema de la ciutadania en aquests moments.  
 
Tanmateix, la ciutat disposa d’una bona base per competir ja que manté la seva bona posició en els 
rànquings internacionals en relació amb l’atractiu per localitzar negocis, celebrar fires i congressos i com 
a destinació turística preferent. Cal, doncs, aprofitar aquestes potencialitats i reforçar els punts forts de la 
ciutat. 
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És per això que els objectius polítics que es proposen, pretenen fer èmfasi en aquests dos grans eixos: 
benestar i qualitat de vida de les persones, d’una banda, i progrés econòmic, de l’altra. Aquests eixos es 
complementen amb un tercer eix vertebrador dels dos primers, la il·lusió de la ciutadania i la confiança en 
la Institució, amb el ben entès que un Ajuntament que planifica i gestiona seriosament els seus recursos, 
que explica el que vol fer i el que ha fet a la ciutadania, i que esdevé un facilitador de l’activitat 
econòmica i de tràmits al ciutadà, també contribueix a que Barcelona creixi en progrés econòmic i social. 
 
Finalment, en aquests temps de convulsions i de qüestionament dels valors socials que han predominat 
en els darrers temps de bonança econòmica, resulta imprescindible treballar a fons una nova manera de 
fer política. Lideratge, proximitat i eficiència, conformen els tres principis sobre els quals se sustenten els 
valors.  El lideratge de Barcelona com a veritable capital del país, de Catalunya i de la catalanitat. Capital 
econòmica del sud d’Europa i de la Mediterrània i motor de renovació i de solvència. Una ciutat 
emprenedora que fa realitat i aporta valor a la seva “marca”. La proximitat de la gestió política de 
l’Ajuntament, el barri com a unitat d’actuació, escoltant i actuant, promovent la col·laboració i la implicació 
ciutadana en tots els projectes. Garantint l’equitat en l’accés als serveis públics, d’acord amb les 
necessitats dels destinataris. I l’eficiència dels serveis, d’un Ajuntament amb visió estratègica, d’un 
Ajuntament facilitador, que simplifica l’actuació administrativa, i impulsor de noves iniciatives. Que fixa 
criteris i prioritza la destinació de recursos públics, establint aliances estables de col·laboració públic 
privada. 
 
Aquests valors estan al capdamunt de l’agenda del canvi i pretenen contribuir a bastir nous ponts entre la 
política i la societat a la qual serveix i han d’inspirar l’acció de govern dels propers anys. 


