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PREPARATS PER GOVERNAR:  
ELS GRANS ACORDS PEL CANVI I LES MESURES  
DELS PRIMERS 100 DIES DE GOVERN 
 
 
1. UNA CIUTAT SEGURA. TOLERÀNCIA ZERO 

 
PACTE PER LA SEGURETAT I MÉS MOSSOS. Proposarem un pacte en el marc de la 

Junta Local de Seguretat amb els diferents actors institucionals (Estat, Generalitat, 
Judicatura, Fiscalia i d’altres) per garantir l’increment d’efectius dels mossos a la ciutat i 

una major coordinació i racionalització de tots els cossos policials que permeti lluitar 
contra les màfies, les drogues, la immigració il·legal, els narcopisos, la prostitució, el 

fenomen del top manta i els delictes que estan patint els ciutadans. 
 

Mesura: PLA INTEGRAL D’ESPAI PÚBLIC 

Programa integral d’espai públic amb l’objectiu de recuperar els espais de proximitat 
amb més qualitat i seguretat. Eliminarem, abans de noranta dies, l’ocupació del comerç 

il·legal del carrer. 

Mesura: PLA INTEGRAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE  

Dissenyarem un Pla Integral de mesures d’assistència i protecció́ a las víctimes directes 
de violència de gènere així́ com a les segones víctimes (els fills).  

Proporcionarem tant atenció́ i assistència psicològica com protecció́ física a les víctimes. 

Aquesta tasca estarà̀ assegurada per una unitat especial de la GUB formada 
majoritàriament per agents femenins.  
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2. CONTRA LES DESIGUALTATS I LA POBRESA 

 

PACTE METROPOLITÀ CONTRA LES DESIGUALTATS. Articularem la política social 
de Barcelona amb la resta de municipis de l’àrea metropolitana i planificarem les 

inversions que ens permetin fer front a l’exclusió social i residencial mitjançant un pacte 
amb els municipis metropolitans. 

 
Mesura: REGIDORIA PER FAMILIES I GENT GRAN.  

Crearem una nova Regidoria per Famílies i Gent Gran. Perquè considerem les famílies 
les principals unitats de socialització, de convivència i de promoció social, els donarem 

tot el suport coordinant les polítiques socials al seu voltant i també amb altres instàncies 
governamentals com la Generalitat o l’Administració central.  

 

Mesura: OFICINA D’ASSUMPTES DEL POBLE GITANO.  
Crearem l’Oficina d’Assumptes del Poble Gitano amb l’objectiu de lluitar per la defensa 

dels seus drets, llibertats i cultura.  
 

 
3. URGÈNCIA CLIMÀTICA 

 

PACTE PER LA URGÈNCIA CLIMÀTICA. Oferirem la construcció d’un gran pacte per 
la ciutat, als grups municipals, als ajuntaments metropolitans, però també al conjunt dels 

actors institucionals i als ciutadans. 
 

Mesura: GRATUITAT PER CONTAMINACIÓ 
Aplicarem un model d’emergència urbana per contaminació amb transport públic gratuït 

per als desplaçaments a la ciutat des del primer de gener de 2020. 

 
Mesura: 10.000 ARBRES NOUS Iniciarem la plantació de 10.000 arbres viaris de fulla 

caduca. El resultat final afavorirà la mobilitat activa, millorarà la qualitat de l’aire i la 
disminució de la temperatura permetrà un ús més eficient de l’energia.  
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4. BARCELONA, CIUTAT OBERTA I CAPITAL EUROPEA 

 

Mesura: JOVES EUROPEUS 
Foment de la participació dels joves en programes d’intercanvi internacional, com el 

programa Erasmus, promovent acords amb ciutats destí i origen, per facilitar-ne 
l’allotjament, i atorgant ajuts a aquelles persones amb menor renda familiar aprovant 

l’assignació inicial de 300.000 euros el 2020. 
 

Mesura: DECLARACIÓ DE BRUSEL.LES 
En els primers 100 dies, l’Alcalde farà la declaració de Brussel·les, on es defineixi la 

vocació europea de Barcelona i on s’anunciarà la creació de l’oficina de Barcelona a 

Brussel·les el primer de gener de 2020 amb l’encàrrec de construir ponts entre Europa i 
Barcelona. 

 

5. UN NOU MODEL URBÀ PER A LES PERSONES 

 

Mesura: NOU MODEL DEL PLA DE BARRIS 

Plantejarem un nou model d’actuació del Pla de Barris que es pugui incorporar al 
pressupost 2020, orientat cap a l’eficiència de les inversions i la transversalitat de les 

accions, actuant tant en l’espai públic com en el teixit social, sense deixar de banda el 
desenvolupament econòmic.  

Mesura: PLA DE XOC DE CIUTAT VELLA 

Els primers 30  dies es constituirà el grup de treball que haurà de proposar el pla de xoc 
a Ciutat Vella. La seva aprovació s’haurà de fer abans del 31 de desembre de 2019. 
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6. MÉS HABITATGE, MÉS ASSEQUIBLE 

 

PACTE METROPOLITÀ. Promourem un gran pacte per a l’habitatge a Barcelona i l’àrea 
metropolitana, amb la participació dels sectors públic i  privat que, d’una manera 

transparent, recuperi la confiança del sector i permeti afrontar la demanda creixent de 
solucions concretes dels ciutadans per accedir a habitatges més assequibles.  

 
Mesura: INCENTIUS PER L’HABITATGE ASSEQUIBLE 

Farem un model d'incentius urbanístics, fiscals i financers que facilitin la col·laboració 
pública-privada per a la construcció d’habitatge assequible de lloguer.  

 
Mesura: BARRIS MÉS URGENTS 

Plans específics i tranversals d’actuació urgent als barris que pateixen amb més cruesa 

els efectes de la crisi i la desigualtat, amb especial cura als barris del Besòs.  
 

Mesura: PADRINS/PADRINES DE SOLARS PER HABITATGE ASSEQUIBLE 

Nomenaré en 90 dies un “padrí/na” per a cadascun dels 82 solars municipals per garantir 

l’impuls de l’Ajuntament i els seus diferents departaments i districtes. 
 

 
7. UNA MOBILITAT SOSTENIBLE I METROPOLITANA 

PACTE PEL PLA DIRECTOR 2021-2030. Proposarem un nou Pla Director 

d’Infraestructures 2021-2030 de l’ATM que recuperi la cooperació institucional i estableixi 
un marc econòmic que faci viables les actuacions. El nou pla director de les 

infraestructures metropolitanes s’haurà d’aprovar el primer trimestre de 2020. 
 

Mesura: PUNTS CRÍTICS 

Mesures per respondre amb celeritat a l’inventari de punts crítics on es detecten 
situacions de congestió recurrent o accidentalitat o pèrdua de temps de bus o 

incomoditat de vianants o bicicletes, fent una acció de resposta puntual que permetrà 
millorar ràpidament el problema i donar una resposta àgil.  
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Mesura: DIUMENGES SALUDABLES AMB CICLO RUTES A BCN 
Establir un pla de diumenges saludables a Barcelona incorporant un pla de cicló- rutes 

urbanes un diumenge al mes per començar, de manera pilot. Valorar la seva extensió a 
altres vies de la ciutat o, alternativament, fer-ho cada diumenge. La primera prova pilot 

per la Mercè de 2019. 
 

 
8. RECUPERACIÓ DEL LIDERATGE ECONÒMIC 

 

PACTE PER LA RECUPERACIÓ ECONÒMICA. Cercar el suport dels governs de l'Estat 
i de la Generalitat per crear un nou programa d'impuls i d'acollida del teixit local i 

internacional que vulgui generar noves activitats productives a la ciutat i la regió 

metropolitana de Barcelona. La proposta estarà a punt en quatre mesos. 
 

Mesura: ORDENANÇA DE TERRASSES 
Assegurarem  la correcta aplicació de l’ordenança de terrasses, vetllant perquè l’estètica 

del mobiliari harmonitzi amb l’entorn, mentre valoritzem el sector de la gastronomia com 
una referència fonamental de la ciutat.  

 

Mesura: REVISIÓ PEUAT 

Iniciar la revisió del Pla Especial d’Usos d’Allotjaments Turístics vigent per tal de millorar 
l’equilibri entre nous establiments turístics, la rehabilitació i millora dels existents i les 

possibles sinergies entre diferents establiments.  

 

9. MILLOR GESTIÓ I DEMOCRÀCIA PARTICIPATIVA 

 

Mesura: AUDITORIA INTEGRAL 
Encarregarem una auditoria integral independent de la gestió econòmica, financera i 

organitzativa de l’Ajuntament i del seu grup d’empreses i institucions municipals, amb 
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l’objectiu de tenir criteri i fer balanç de quina ha estat la gestió municipal per a poder 

millorar-ne la gestió i conèixer el punt de partida per la nova etapa municipal. L’auditoria 
haurà d’estar enllestida abans de 31 de desembre de 2019. 

 

 

10. CAPITAL CULTURAL UN ALTRE COP 

 

Mesura: PLA ESTRATÈGIC DE LES ICC 
Pla estratègic per a les indústries culturals a Barcelona per enfortir l’ecosistema que dóna 

suport als creadors i professionals de la cultura. Suport a les empreses culturals, les start-

ups, els projectes associatius, i la connexió entre els barris, amb l’objectiu de donar valor 
al patrimoni material i immaterial de la ciutat i la seva transmissió.  

 
Mesura: INSTITUT DEL LLIBRE 

Crearem l’Institut del Llibre per a donar suport al sector editorial i al foment de la lectura. 
 

 

11. CIUTAT EDUCADORA, CIUTAT SALUDABLE 

 
Mesura: MESURES CORRECTORES CAP 

Diagnòstic de la situació actual dels CAP, per determinar les deficiències i programar 
mesures correctores.  

 
Mesura: AJUDA PER LES FAMILIES 0-3 ANYS 

L’Ajuntament treballarà perquè totes les famílies tinguin les mateixes oportunitats per 
accedir a l’escolarització de 0 a 3 anys. Donarem suport a la conciliació i estudiarem l’oferta 

de places públiques per a una correcta planificació per barris de cara a futures inversions. 

Conscients de la limitació dels recursos disponibles, treballarem amb les escoles bressol 
de l’àmbit privat que han obtingut la corresponent certificació pública. Ens comprometem a 

ajudar les famílies amb menys renda que hagin d’optar a l’escola privada. 
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Atorgarem una subvenció econòmica de 100 euros mensuals per a 1000 famílies  que 
s’hagin quedat fora de les places de la xarxa pública i que tinguin rendes més baixes. 

 
 

12.  ESPORT PER A TOTHOM I VALORS OLÍMPICS 

 
PACTE OLÍMPIC entre l’Ajuntament, la Generalitat, el Govern d’Espanya i el Comitè 

Olímpic Espanyol.  
 

Mesura: PROGRAMA JOCS OLIMPICS 
Creació del programa «Barcelona cap als Jocs Olímpics», per a la preparació de la 

candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern de 2030 o dels Jocs Olímpics d’estiu del 2032, que 

tindran com a marc la regió metropolitana.  
 

Mesura: HOMENATGE 

Homenatge a qui fou president del Comitè Olímpic Internacional, Joan Antoni 
Samaranch, per reconèixer la seva tasca amb un conjunt d’actes a la seva memòria i la 

proposta de donar-li el nom d’un carrer a la ciutat.  

 

Barcelona, 23 de maig de 2019 

 


