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“Produir canvis
per guanyar el futur»

Barcelona

Ciutadans-C’s vol fer de Barcelona la capital de
les oportunitats i l’ocupació, situant els ciutadans
al centre de les polítiques públiques, per forjar un
projecte d’ambició global del qual tothom se senti
partícip i implicat.
Ciutadans-C’s ha demostrat ser una força política
que desperta l’interès dels espanyols gràcies a un
projecte que pretén millorar la qualitat democràtica
de les nostres institucions, regenerar la vida pública,
dinamitzar l’economia i apropar la presa de decisions
als ciutadans.
La veu de Ciutadans-C’s ha d’arribar amb força fins a
l’últim racó d’Espanya. Barcelona és una de les seves
capitals més emblemàtiques, una ciutat que va saber
guanyar-se el reconeixement internacional amb els
Jocs Olímpics de 1992 i situar-se com una de les grans
ciutats del món, per la qual cosa no pot ser aliena al
canvi de Ciutadans-C’s.
Barcelona necessita avui més que mai produir
canvis, transformar-se per fer-nos més forts davant
l’adversitat i generar estratègies que ens permetin
afrontar i guanyar el futur amb esperança i il·lusió.
La crisi significa un canvi d’època i les ciutats com
Barcelona tindran cada vegada un paper més rellevant
en un món més global i interdependent, en el qual
hauran d’afrontar nous desafiaments i noves prioritats
que l’ajuntament ha de liderar.

Barcelona ha de situar els ciutadans al centre de les
polítiques públiques i ser capaç de construir un nou
model de ciutat basat en el progrés humà i la qualitat
democràtica. Per això volem treballar per garantir a
tots els ciutadans unes condicions de vida dignes i
oferir més i millors oportunitats.
Ciutadans-C’s vol fer de Barcelona una ciutat on
la cultura, el coneixement i la innovació siguin els
principals factors de canvi i de superació dins d’un
model d’economia avançada.
Barcelona ha de ser una ciutat capaç de teixir xarxes
amb la resta del món, atraure inversions, talent i nous
emprenedors que vulguin desenvolupar iniciatives
interessants, especialment en els àmbits creatiu i
científic, i, amb això, recuperar el dinamisme econòmic
i comercial amb què Barcelona ha destacat sempre.
Per això, és imprescindible fomentar un ambient de
confiança i estabilitat que animarà les empreses a
invertir i a crear llocs de treball estables.
Ciutadans-C’s aposta també perquè Barcelona disposi
d’una Administració àgil, transparent, participativa i
eficaç al servei dels barcelonins. Els ciutadans són cada
dia més exigents amb l’agilitat i l’eficiència dels serveis
públics. Per això, cal millorar les relacions dels ciutadans
amb l’Administració. Cal racionalitzar i aprimar
l’estructura de l’Administració i desburocratitzar-la per
posar-la plenament al servei dels ciutadans.
Ciutadans-C’s vol treballar per regenerar la vida política
i per això assumeix un ferm compromís en la lluita
contra la corrupció. Volem garantir la transparència
de l’Administració local: reconèixer als ciutadans
el dret d’accés a la informació pública que sigui del

seu interès i actuar conforme al principi ètic que
exigeix la justificació dels criteris i motius de la presa
de decisions i la rendició de comptes, explicant la
destinació dels diners públics i oferint qualsevol altra
informació que els barcelonins considerin d’interès.
Finalment, però no menys important, volem reivindicar
el caràcter universal de Barcelona, capital del
Mediterrani i lloc de trobada entre Europa i Amèrica
Llatina. Una ciutat oberta al món i a la pluralitat
d’idees, que s’han d’expressar amb llibertat.
Els barcelonins, que ens expressem en diferents
llengües, com el català, el castellà o l’anglès, volem
gaudir de l’espai públic en un ambient de neutralitat
ideològica que reafirmi el valor de la convivència. Per
Ciutadans-C’s és molt important que l’espai públic
de la ciutat sigui un espai de tots i que tots puguem
gaudir-ne amb llibertat.
Barcelona només pot ser escenari d’esdeveniments
públics on tots els ciutadans, i també els visitants, se
sentin cridats a participar, i en els quals es garanteixi el
bon ús de l’espai públic i el respecte pel bon nom de la
ciutat, atès el valor econòmic que suposa per a Catalunya
i per a Espanya la projecció internacional de Barcelona.
Ciutadans-C’s vol construir per a Barcelona un
projecte d’ambició global, del qual tots ens en sentim
partícips i implicats, per convertir-la en una ciutat on
viure-hi i un dels millors enclavaments del Mediterrani.

El compromís
ciutadà
1. Nueva gobernanza
democrática
Ciutadans-C’s proposa una reforma de l’Administració
pública com un dels principals objectius del seu
projecte polític, per la repercussió democràtica,
econòmica i burocràtica que té per als ciutadans.
La nova governança democràtica del segle XXI
demanda posar les administracions al servei
dels ciutadans, atribuint-los el dret d’accés a la
informació pública com un mecanisme que fomenta la
participació, que els permet controlar la gestió pública
i obtenir una transparent rendició de comptes.
Els ciutadans són cada dia més exigents amb l’agilitat
i l’eficiència en la prestació d’uns serveis públics dels
quals han de deixar de ser simples usuaris.
La nova governança exigeix que el govern de la ciutat no
sigui simplement un proveïdor de serveis sinó que actuï
fonamentalment com a representant dels ciutadans i
de les seves necessitats, i que sigui capaç d’afrontar els
reptes col·lectius al servei de l’interès general.
Proposem un canvi del model de gestió municipal,
fins ara gerencial, per passar a un model relacional,
que millori les relacions entre el govern de la ciutat
i els ciutadans, i que afavoreixi el desenvolupament
econòmic, social i institucional.
Amb això contribuirem a una prestació de serveis més
eficaç i eficient i a un major compromís dels ciutadans.

Ens comprometem a permetre que els ciutadans
coneguin el funcionament intern de l’Administració
municipal, i a facilitar el coneixement profund i
detallat de les decisions que es prenen en l’àmbit de
l’Administració municipal.

Elegir els regidors mitjançant un model de llistes
obertes o desbloquejades on el ciutadà esculli entre
els diferents candidats.

Mitjançant la rendició de comptes i com a responsables
de la gestió dels fons públics, informarem i justificarem
la inversió de recursos públics en projectes i activitats,
i els costos reals de tot allò realitzat a Barcelona
durant l’exercici econòmic.

Incompatibilitat de sous i dietes. Els càrrecs electes
que exerceixin de representants polítics en diverses
institucions percebran el sou o retribució per part
d’una sola d’aquestes institucions, mentre que de les
altres únicament en percebran les dietes justificades.

Impulsarem els portals de transparència com la millor
eina d’accés a la informació. A través d’aquests s’hauran
de mostrar les dades, activitats i projectes produïts en el
marc de l’activitat municipal de servei públic.

Separació immediata de qualsevol persona que
sigui imputada en un cas de corrupció política de tot
càrrec públic o de partit fins a la resolució completa
del procés judicial. Igualment, Ciutadans-C’s es
compromet a no incloure persones imputades per
corrupció política en les seves llistes electorals.

El portal de transparència contindrà també la informació
pertanyent a l’Administració municipal, centralitzada o
descentralitzada, així com de les empreses i societats
municipals o de qualsevol altre organisme amb
participació municipal.
Ciutadans-C’s es compromet, a més, a posar al servei
dels ciutadans mecanismes de control davant dels
quals s’exposarà el grau de compliment del programa
de govern presentat.

1.1 El compromís ètic
dels càrrecs públics

Millorarem els canals de participació perquè els
ciutadans se sentin partícips de la presa de decisions
en els projectes de construcció col·lectiva, de manera
que el resultat sigui fruit de la coresponsabilitat.

Ciutadans-C’s reforça el seu compromís ètic
mitjançant una sèrie de principis a través dels quals
s’orientarà una acció de govern transparent i el deure
dels càrrecs públics a actuar amb responsabilitat. Per
això, els nostres candidats es comprometen a:

Farem de la transparència una condició essencial del
govern municipal i un dels principals mecanismes de
lluita contra la corrupció.

Fer públiques, quan esdevinguin càrrecs electes, les
seves declaracions de béns, que posaran a l’abast de
tots els ciutadans tant a l’inici com al final dels mandats.

Eliminar els nomenaments de lliure designació per
cobrir places reservades a funcionaris i contribuir així
a evitar el clientelisme polític.

Limitar el mandat dels alcaldes a dues legislatures.

Aplicar la normativa sobre incompatibilitats dels alts
càrrecs, per la qual aquests, durant els cinc anys posteriors
al seu cessament, no podran treballar en empreses amb
les quals l’ajuntament hagi mantingut un alt nivell de
contractació durant el temps d’exercici del seu càrrec.
Els càrrecs electes no exerciran funcions gerencials,
la seva labor serà política: determinaran objectius,
en faran un seguiment i exigiran el seu compliment
sense interferir en les tasques dels funcionaris i sense
usar per a finalitats de partit els mitjans materials i
personals de l’Administració.
Prioritzar el personal funcionari especialitzat capacitat
per realitzar funcions d’assessoria i limitar la contractació
d’assessors externs com a personal de confiança.
Establir mecanismes de control en les meses de
contractació, promovent mecanismes transparents
d’adjudicació i protocols que garanteixin la legalitat
de les actuacions.
Reforçar la independència de la secretaria i intervenció
municipals perquè puguin dur a terme la seva labor
sense interferències polítiques, vetllant a més perquè
els funcionaris municipals puguin exercir les seves
funcions amb plena autonomia.

1.2 Gestió transparent
del grup municipal
Ciutadans-C’s comptarà amb un òrgan de control
intern anticorrupció que tindrà com a funció l’estudi
periòdic preventiu de qualsevol conducta que sigui
sospitosa d’incórrer en alguna forma de corrupció.
Ens comprometem a impulsar els canvis necessaris
en la legislació actual a fi de declarar la responsabilitat
patrimonial subsidiària dels partits polítics en aquells
casos de corrupció de càrrecs públics elegits en les
seves llistes.
Ens comprometem a actuar d’acord amb criteris de
transparència en el finançament del grup municipal
mitjançant la publicació dels comptes anuals, on
s’especificaran les aportacions rebudes.
Es farà un control del treball i la dedicació de cada
càrrec públic en el consistori municipal mitjançant
la publicació de l’«agenda del regidor», en la qual es
podran consultar tant les activitats realitzades com
les previstes pels nostres alcaldes i regidors.

2. La nostra prioritat,
les persones
Barcelona ha de situar els ciutadans al centre de
les polítiques públiques per construir un nou model
de ciutat basat en el progrés humà i la qualitat
democràtica. Per això, treballarem per garantir a
tots els ciutadans unes condicions de vida dignes i
oferir més i millors oportunitats per assegurar un
sistema d’ingressos mínims que mantingui actives
les persones en la recerca d’una ocupació.
Els serveis socials han de ser una eina de transformació
per donar oportunitats a les persones desfavorides. És
a dir, que aquestes puguin promocionar-se i recuperar
un rol social que no afecti la seva dignitat.
La xarxa d’atenció social municipal ha de garantir el
benestar físic, psicològic i social de tots els ciutadans,
especialment els més desfavorits. Per això, hem
d’orientar l’atenció social a la protecció i prevenció de
les persones en situacions més desfavorides o de risc.

“ Ser forts
davant l’adversitat
per guanyar el futur”

Les intervencions socials han de ser ràpides i eficaces
per tal d’evitar l’augment de les dificultats i els
problemes que pateixen els ciutadans, l’agreujament
de les desigualtats o qualsevol tipus de discriminació.
L’eix vertebrador de l’acció social municipal ha de ser
la justícia social.
Els programes d’atenció social han d’estar sempre
justificats i les accions que comportin s’han
d’implementar amb absoluta transparència.
Els ciutadans han de poder accedir de manera fàcil i amb
total transparència, mitjançant els portals d’informació,
a l’estat actual dels programes que s’estiguin
implementant, inclosos els objectius, la població a la qual
van dirigits i el cost econòmic que suposen.
Crearem la figura de l’auditor social de barri per al
seguiment de les ajudes i la detecció possibles casos
d’irregularitats.
El nostre objectiu és evitar les llistes d’espera per tal d’evitar
l’agreujament dels problemes, i agilitzar les respostes.
Per aproximar-se a les necessitats reals es duran

a terme reunions trimestrals amb les diferents
associacions dels districtes. Promourem una major
resolució dels problemes i, amb aquesta finalitat,
s’oferirà als professionals dels serveis socials els
cursos necessaris per poder exercir la seva tasca en
els àmbits que depenguin de l’ajuntament.
Propugnarem una distribució equilibrada dels centres
d’assistència social en tots els barris. És necessari
revisar les necessitats de finançament dels programes
assistencials que desenvolupen les associacions
vinculades al tercer sector; per això, es prioritzarà
l’assignació d’ajudes públiques i subvencions
municipals a l’execució de les activitats de les entitats, a
la resolució de conflictes i al compliment dels objectius.

2.1 Accés a l’habitatge
La crisi i la desocupació han provocat que moltes
famílies s’hagin trobat en greus dificultats econòmiques,
la qual cosa en moltes ocasions ha comportat la pèrdua
de la seva casa i de tots els seus béns.
Per a Ciutadans-C’s és fonamental que Barcelona
reforci la seva xarxa de detecció de famílies en situació
de risc d’exclusió. Per això, s’incrementarà el servei
de mediació i de negociació d’acords amb les entitats
financeres i les ajudes d’urgència d’assessorament
legal i assistència social que necessitin les famílies en
risc de ser desnonades de casa seva, especialment les
que tenen fills menors al seu càrrec.
És fonamental actualitzar i agilitzar els processos de
reallotjament temporal immediat de totes les persones
i famílies que per dificultats econòmiques perdin la seva
casa, així com ampliar el parc municipal d’habitatges
de lloguer social assequible mitjançant un programa
de cessió d’habitatges en desús amb finalitats socials.
Garantirem a les famílies afectades l’establiment
d’un lloguer social que no superi el 30 per cent dels
seus ingressos.
Des de l’àmbit municipal impulsarem un programa
individualitzat amb l’objectiu de treballar els aspectes
psicològics, d’assessorament laboral i de formació de
les persones perquè la segona oportunitat sigui possible.

2.2 Pobresa energètica

2.4 Urgències mèdiques

Crearem un protocol de control de qualitat i servei de
les guarderies privades de la ciutat.

Actualment, la pobresa no es mesura únicament
per la falta de recursos econòmics sinó també per la
dificultat d’accedir als subministraments més bàsics,
com són la llum i l’aigua.

El nostre objectiu és que es garanteixi l’atenció
primària d’urgència en tots els barris i amb la major
proximitat possible.

2.5.2 Escoles

Implementarem les noves tecnologies en els serveis
de teleassistència per a casos d’urgència d’atenció
domiciliària, de manera física o online, per a persones
grans o altres persones que ho requereixin.

Garantirem el manteniment de les instal·lacions escolars
i les reformes que siguin necessàries per garantir la
qualitat i comoditat de les seves instal·lacions.

Establirem serveis d’assessorament i ajuda a les
famílies amb pocs recursos perquè evitin els talls de
subministraments bàsics.

2.5 Infància i adolescència

Des de Ciutadans-C´s promourem la flexibilitat en
els horaris i les activitats escolars que afavoreixin
els alumnes en funció de la seva situació econòmica
i social, posant especial atenció en aquells que
necessitin un tracte singular.

Incrementarem les línies d’ajudes a les famílies perquè
puguin cobrir el cost de les factures.

Són molts els indicadors que demostren que l’atenció
a la infància i l’adolescència és primordial per a la
detecció i prevenció de les necessitats i la promoció
d’una personalitat física, psicològica i social capaç
d’afrontar la vida.

Promourem els centres d’acolliment, acompanyament
i suport escolar a tots els alumnes que ho necessitin,
especialment aquells que pertanyen a entorns
socioeconòmics desfavorits, per garantir la igualtat
d’oportunitats.

És necessari posar a disposició dels més joves els
recursos socials pertinents per al desenvolupament
físic, mental, intel·lectual i ètic dels nens i adolescents
mitjançant una oferta pública de qualitat de serveis
educatius, especialment als barris amb més dificultats
socials, per garantir la igualtat d’oportunitats.

Realitzarem un estudi per detectar els districtes amb
majors índexs de fracàs i abandonament escolar
primerenc per així incidir-hi més. Garantirem que
els alumnes en risc d’exclusió social puguin ser
degudament atesos una vegada finalitzat l’horari lectiu.

Des dels Serveis Socials s’establirà un protocol de
detecció i intervenció en els casos que ho requereixin
per impedir els talls de llum, aigua o gas que afectin
famílies en situació de vulnerabilitat, per així garantir
el dret d’accés als subministraments bàsics.

2.3 Albergs i menjadors socials
És necessari reforçar els mecanismes de detecció de
necessitats alimentàries en els menjadors socials i
albergs per a persones sense llar.
Aquests últims tindran servei d’acolliment i assistència
les 24 hores, que inclouran programes de reinserció
sociolaboral, suport psicològic i assistència mèdica.
Amb l’objectiu d’atendre i aconseguir la reinserció
de les persones sense llar es potenciarà la figura de
l’educador de carrer.
Es potenciaran programes terapèutics integrals per a
persones indigents sense llar, tinguin o no problemes
d’alcoholisme. És vital el tracte individualitzat i el
seguiment d’aquestes persones per aconseguir la seva
reinserció social.
Ciutadans-C´s impulsarà un servei de menjars a
domicili per a ancians i persones amb un alt grau de
dependència, física o psíquica. Aquest servei serà total
o parcialment subvencionat segons nivells de renda.

Reforçarem l’atenció dels serveis socials a les famílies amb
menors en situació de pobresa, tant amb ajudes finalistes
com amb l’increment de les beques menjador necessàries
perquè els nens tinguin l’alimentació que precisen.

2.5.1 Guarderies

Reforçarem i diversificarem els serveis d’educació
pública per a nens de zero a tres anys amb la finalitat
de garantir la igualtat d’oportunitats en la infància i
fomentar la conciliació de la vida familiar i laboral.
Reclamarem el finançament necessari per a aquest
compromís essencial. Proposarem ajudes específiques
per als pares amb fills que no hagin pogut accedir a
guarderies públiques.

Donarem suport a la implantació de l’«aula digital
del segle XXI» mitjançant plans pilot en els districtes,
seguint la tendència educativa basada en continguts
digitals, seguiment i dades de progressos al núvol, i
pissarra digital interactiva.
Facilitarem el seguiment personalitzat de l’alumne,
simplificant i disminuint el cost de l’ús del material
didàctic –com, per exemple, amb la motxilla digital–
i el carnet digital escolar amb accés telemàtic del
Departament d’Ensenyament.
En l’àmbit de la nutrició es realitzaran formacions
específiques per poder realitzar una alimentació sana i
prevenir els problemes de nutrició, ja sigui per excés o per
defecte. Al costat de la nutrició, promourem la realització
de programes conjunts d’activitat física i esport.

Impulsarem formacions específiques a través de la
música, pintura, teatre..., per potenciar la integració
social i factors protectors de la personalitat.
Des de Ciutadans-C’s impulsarem programes que
permetin, a través d’activitats lúdiques i artístiques, la
integració dels nens i adolescents que arriben d’altres
països o que viuen en zones sense recursos i que no
poden accedir a aquests àmbits. Es potenciarà el
treball col·lectiu i el treball centrat en factors protectors
de la personalitat.
Oferirem tallers específics de prevenció de conductes
de risc mitjançant programes dirigits als nens i als
adolescents, i també als seus cuidadors. En aquests
tallers es treballarà per fomentar una comunicació
adequada, assertiva, afectiva i efectiva.
Es recolzarà de manera continuada la realització de
programes específics per prevenir les conductes de
risc en la infància i l’adolescència, com el consum de
substàncies i altres conductes addictives (internet,
mòbil...) o els trastorns alimentaris.

Des de Ciutadans-C’s donarem suport a l’adaptació
de centres i docents de manera progressiva perquè
els nous ciutadans puguin desenvolupar-se dins la
societat tecnològica. Incorporarem la tecnologia als
sistemes d’aprenentatge de manera real a partir de
les noves investigacions en ensenyament perquè els
elements tecnològics no són suficients sense una
bona preparació del professorat. Amb això farem que
el desenvolupament i la innovació tecnològica flueixin
de manera natural.

Millorarem els serveis municipals de promoció de
l’autonomia personal i de suport a la vida quotidiana de
les persones grans i de les persones amb discapacitat
o trastorns mentals, garantint el dret a viure i a envellir
dignament a la pròpia casa i facilitant l’autonomia
personal per cobrir les seves necessitats i les dels
seus cuidadors.

Implementarem eines informàtiques que facilitin el
seguiment personalitzat de l’alumne, com ara el carnet
digital escolar amb accés telemàtic del Departament
d’Ensenyament.

Impulsarem la superació del model familiar d’atenció a
la dependència perquè les persones cuidadores surtin
de la precarietat i de l’economia submergida.

2.5.4 Educació especial

Des de Ciutadans-C’s reforçarem la figura del professor, tot
vetllant pel reconeixement de la seva labor de servei públic.

Millorar els protocols en els centres educatius que
permetin realitzar els diagnòstics i intervencions
necessàries per afavorir el desenvolupament de les
persones que necessiten educació especial.

Es promocionaran els treballs de col·laboració social
dirigida als adolescents que són sancionats per
conductes incíviques.

Garantirem que els centres educatius disposin dels
recursos humans necessaris de suport als alumnes
amb necessitats educatives especials.

A Ciutadans-C’s considerem important que la
responsabilitat de les sancions imposades a menors
per actes incívics la compleixin els mateixos
adolescents, si no poden fer-hi front econòmicament,
realitzant treballs comunitaris.

Agilitzarem els tràmits en la coordinació dels centres
escolars i les institucions necessàries per al diagnòstic
dels trastorns per dèficit d’atenció i de nens superdotats.

2.5.3 Tecnologies aplicades a l’educació
L’ús i aplicació de les noves tecnologies afavoreix la
formació contínua de l’alumne més enllà de l’horari
lectiu i del centre educatiu. A través de la interactivitat
que ens permeten aquestes noves eines, es crearan
nous marcs de relacions educatives, fomentant el
treball en equip.

Un altre dels nostres objectius és ajudar a la detecció
dels diagnòstics amb la major agilitat possible i
potenciar l’aplicació d’un programa de detecció i
intervenció amb nens superdotats.

Avançarem en la reducció dels temps d’espera per a
l’obtenció de les ajudes tècniques d’adaptació de la llar.

Un aspecte important que cal tenir en compte és
l’acolliment i la intervenció respecte a les necessitats que
pateixen els cuidadors que tenen al seu càrrec persones
amb dependència. L’objectiu serà promoure la creació de
grups psicoterapèutics per poder treballar les necessitats
emocionals dels cuidadors de persones dependents.

2.6.1 Tecnologies aplicades
als serveis socials

Amb l’aplicació de les noves tecnologies en els
serveis socials, les persones grans en situació de
dependència o amb discapacitat assoliran majors
índexs d’autonomia i de participació a la ciutat, així
com una millor atenció.

2.7 Promoure la integració laboral

2.6 Dependència

Ciutadans-C’s promourà un pla d’inclusió laboral dirigit
als sectors socials en risc d’exclusió social i amb
dificultats d’accés al mercat de treball.

Cal millorar la coordinació institucional amb les entitats
del tercer sector per planificar de forma adequada els
serveis d’atenció a les persones dependents.

És necessari el foment i divulgació de la diversitat
funcional. La inclusió de tots els col·lectius socials ha de ser
responsabilitat de tots els departaments de l’ajuntament.
Incorporarem en els plecs de condicions dels

concursos públics clàusules socials exigint a les
empreses licitadores el compliment de la quota legal
de reserva del 2per cent de persones amb discapacitat.
En els contractes públics municipals que liciti
l’Ajuntament de Barcelona s’haurà de tenir en compte
el valor afegit que aporten les entitats del tercer sector
en la prestació de determinats serveis públics.
Ampliarem la implementació dels programes SIU
(Sistema d’Informació a l’Usuari) i el Barcelona
Sonora amb la finalitat de continuar amb les ajudes
tècniques d’audició i l’augment d’anells magnètics en
els diferents punts d’equipament municipal que encara
no estiguin instal·lats.
Es fomentarà en l’oci, com ara en obres de teatre i
alguns cinemes, incloure persones que tenen el
llenguatge de signes com a propi, així com el subtitulat
i l’autodescripció.

2.8 Accessibilitat
Seguir avançant en la millora de l’accessibilitat
urbana i del parc d’habitatges eliminant les barreres
arquitectòniques i de comunicació.
Vetllarem i facilitarem el compliment de les normatives
d’accessibilitat mitjançant ajudes dirigides als
particulars, a les comunitats de veïns i als comerços.
En l’espai urbà, impulsarem accions per garantir
l’accessibilitat, mitjançant l’establiment de normatives
d’obligatori compliment que garanteixin la supressió de
barreres arquitectòniques en els accessos al transport
i a les instal·lacions públiques.

2.9 Tercera edat:
“Atendre les seves necessitats
i potenciar la seva maduresa”
A Barcelona, la tercera edat ha anat creixent en els
últims anys degut principalment al descens de la taxa
de mortalitat per la millora de la qualitat i esperança
de vida. Les condicions de vida per a les persones de
la tercera edat són especialment difícils, ja que perden
ràpidament oportunitats de treball, activitat social i
capacitat de socialització, i en molts casos se senten
postergats i exclosos, per la qual cosa és necessari
reforçar la xarxa d’atenció.
Garantirem una xarxa permanent d’assistència
domiciliària, visita i servei d’urgència als ancians que
visquin sols.
Garantirem la dotació de recursos per al compliment
efectiu de les prestacions per dependència.
Reduirem el temps d’espera per a la formalització dels
tràmits de serveis assistencials.

Des de serveis socials se seguirà de manera
individualitzada els casos als quals s’ha prestat
aquesta ajuda.

2.9.2 Potenciar els beneficis
de l’experiència

La integració i les relacions intergeneracionals poden
ser elements de cohesió i prevenció del maltractament.
Els nens i els adolescents haurien de ser conscients de
les necessitats de les persones grans i de com aquests
poden ser una font d’aprenentatge i experiència.
En ocasions es realitzen programes perquè les
persones grans estiguin ocupades, però moltes d’elles
compten amb un gran potencial coneixements que
es poden transmetre als més joves o intercanviar
amb altres persones grans. Per això, Ciutadans-C´s
impulsarà programes que promoguin grups culturals
i de transmissió de coneixements entre persones grans
i grups d’interacció entre adolescents i persones grans.

Promourem l’habitatge assistit per a ancians amb
rendes reduïdes, de promoció pública o mitjançant
convenis amb empreses privades.

2.10 Atenció als més joves

2.9.1 “Barcelonins en forma
cap als cent, i més!”

Impulsarem projectes educatius de segona oportunitat
i d’acompanyament sociolaboral per als joves que han
abandonat el sistema educatiu.

Impulsarem un programa d’hàbits saludables que té
com a objectiu potenciar exercicis de força i resistència
aeròbica i de passeig d’intensitat moderada. Aquest
programa també es pot realitzar a partir de les «Rutes
de passeig per BCN», que combinaran rutes de passeig
per la ciutat adequades a les necessitats de la gent
gran i també inclouran una xerrada enfocada als hàbits
saludables (nutrició, exercici físic, activitat física).
És important implementar indicadors de control
i prevenció que permetin detectar situacions de
maltractament a les persones grans.

Programarem tallers i sessions informatives en els
diferents districtes d’orientació en temes d’estudis
i laborals.
Impulsarem programes d’integració social a través
d’activitats esportives en zones amb especials
necessitats de transformació.

2.11 Igualtat de dones i homes
Ciutadans-C’s protegirà i potenciarà el compliment
per part de l’ajuntament de la Carta europea per a la
igualtat de dones i homes a la vida local, elaborada i
promoguda pel Consell de Municipis i Regions d’Europa
i els seus associats.
Impulsarem programes específics de protecció, seguiment
i inserció sociolaboral de dones sotmeses a situacions de
violència o d’explotació familiar, laboral o sexual.
Impulsarem, al costat d’entitats d’iniciativa social,
programes de suport i assistència per a les dones que
afronten un embaràs inesperat o en solitud.
Promourem la realització de tallers amb l’objectiu
d’educar des de la infància i l’adolescència en els
valors de l’acceptació de les diferències entre homes
i dones. És important la transmissió de la diversitat
com una qüestió positiva i enriquidora, i fomentar la
igualtat, l’autoestima, la capacitat crítica, les habilitats
socials, l’assertivitat i la identificació i el control de
les emocions. Combatrem tota expressió de caràcter
discriminatori que atempti contra la llibertat o la
dignitat de les persones en l’àmbit públic.

2.12 Regulació de la prostitució
Ciutadans-C’s reafirma el seu compromís en la lluita
contra les xarxes criminals d’explotació sexual i en la
defensa de les víctimes de les xarxes de proxenetisme
per considerar-ho una vulneració dels drets humans.
Defensarem un marc legal regulat per a l’exercici de
la prostitució voluntària. Amb això s’aconseguirà una
major protecció i seguretat de les persones que es
dediquin a la prostitució, vetllant per la voluntarietat
de l’exercici i pel control de les condicions de seguretat
i higiene en la seva pràctica.
Per a això establirem a través dels serveis socioeducatius
i d’atenció social l’assessorament necessari per a
la incorporació al món laboral en règim d’autònoms
d’aquelles persones que l’exercissin professionalment.

Amb això contribuirem al fet que les persones que
voluntàriament es dediquin a aquesta activitat tinguin
reconeguts els seus drets laborals i que la seva contribució
al PIB sigui real en lloc d’estimativa com és ara.
Es restringirà l’exercici d’aquesta activitat econòmica
a locals convenientment legalitzats i sotmesos a
inspeccions periòdiques, i es prohibirà en l’espai públic
per evitar conflictes veïnals i de convivència.
Els clients que fessin ús dels serveis sexuals fora dels
àmbits legalitzats seran severament sancionats.
Impulsarem programes per a la prevenció de la
prostitució a través dels serveis socials municipals
i en col·laboració amb les entitats d’iniciativa social
mitjançant els quals s’implementaran programes de
prevenció i atenció als col·lectius de risc per fomentar
altres formes de vida alienes a la prostitució.

2.13 Prevenció i intervenció
davant l’addicció a drogues i altres
substàncies addictives
Ciutadans-C’s reafirma el seu compromís en la lluita
contra la drogoaddicció i la seva aposta per prevenir els
riscos de les drogues a través d’estratègies educatives.
Per això reforçarem el Pla Municipal d’Acció sobre
drogues de Barcelona implementant programes que
incloguin mètodes educatius de prevenció, de detecció
precoç i de reducció de danys dirigits per professionals
i mediadors que impliquin les escoles i les famílies.
Reforçarem els programes assistencials per obrir un espai
de comunicació amb les famílies dels drogodependents,
per reforçar el procés assistencial i orientar en els
problemes que puguin sorgir en l’entorn familiar.
Es realitzaran campanyes de sensibilització per a la
deshabituació de les addiccions a drogues legals, com
l’alcohol i el tabac, i il·legals, i de les addiccions a les
noves tecnologies.
Ciutadans-C’s donarà suport i reforçarà els centres
de deshabituació de les persones que sofreixen una

addicció amb l’objectiu de desenvolupar activitats
orientades a millorar la seva salut i qualitat de vida.
És important el treball i seguiment individualitzat
d’aquestes persones per aconseguir la seva reinserció
social i evitar riscos d’exclusió social.

2.14 Associacions cannàbiques
Barcelona compta amb més de cent associacions
cannàbiques, constituïdes conforme als criteris en matèria
de salut pública establerts pel Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya i la normativa municipal.
Ciutadans-C’s proposa regular les condicions
tècniques necessàries per obtenir una llicència de
club social o associació cannàbica segons la qual es
permeti el consum de cànnabis amb la finalitat de
garantir la seguretat i la salut dels associats i millorar
la convivència ciutadana.
Les condicions tècniques han de possibilitar
l’establiment d’un model de clubs en els quals es
determinaran les edats mínimes per associar-se, els
horaris i condicions de salubritat dels locals, evitant
activitats de promoció i intervenint amb pràctiques
preventives de reducció de riscos i danys.
Ciutadans-C’s proposa establir els mecanismes d’auditoria
dels procediments d’autoregulació i prevenir les males
pràctiques per evitar els conflictes de convivència.
Establirem convenis amb les federacions que
aglutinen a les associacions, per aplicar els programes
de reducció de riscos mitjançant la informació i
la prevenció de les conseqüències i els efectes
perjudicials vinculats al consum, i crearem una taula
de seguiment permanent.
Crearem el registre d’associacions cannàbiques per
conèixer millor la realitat del consum de cànnabis
a Barcelona.

3. Immigració
A Ciutadans defensem els valors de convivència,
igualtat i respecte. Per aquest motiu, defensem que
les persones immigrades són nous ciutadans que, com
a tals, han de gaudir dels drets propis d’aquest marc
democràtic que compartim entre tots, però, al seu torn,
també tenen l’obligació de complir amb les lleis i de
respectar els valors comuns de la societat.
Promourem el coneixement de l’ordenament
constitucional i legal espanyol entre les persones
immigrades. Aquest ordenament és el marc de drets
i deures que volem que els immigrants puguin gaudir
plenament per assegurar la seva llibertat.
Vetllarem per la convivència exercint un estricte
control sobre bandes, grups, associacions i centres de
culte on se sospiti que es transmeten valors contraris
al nostre ordre constitucional.
Crearem fòrums i espais de diàleg intercultural i
interreligiós amb l’objectiu de sensibilitzar a la població
de la importància del respecte a totes les cultures i
religions així com de la llibertat de culte en el marc del
respecte a l’ordenament jurídic i als valors democràtics.
Impulsarem programes perquè les persones
immigrades adquireixin un coneixement ple i útil
sobre l’entorn de la ciutat per facilitar-los així l’accés
als serveis públics i la interacció en convivència amb
els seus conciutadans. Fomentarem activament entre
les persones immigrades el coneixement de les dues
llengües oficials: espanyol i català.
Impedirem el tracte discriminatori a les dones per
raons culturals o religioses i impulsarem el marc
regulador per establir la prohibició de l’ús del burca o
vel integral en els espais públics.
Perseguirem la discriminació i les coaccions
de tot tipus contra les dones i altres col·lectius
especialment vulnerables.
Intensificarem la lluita contra el tràfic de persones,
l’explotació sexual i laboral i l’ocupació submergida.

Impulsarem la sensibilització social per combatre el
racisme, la xenofòbia i la intolerància, a través de
programes específics i campanyes en els mitjans
de comunicació.
Donarem suport a les entitats que treballen en l’àmbit
de la immigració garantint la seva independència i
promovent la creació de federacions que siguin un
instrument eficaç per a la cohesió social i la inclusió
de les persones immigrades. Així mateix, posarem
especial èmfasi en la defensa d’aquells col·lectius de
persones immigrades que siguin més vulnerables, tals
com LGBT, les dones, la infància i els joves, promovent,
al costat de les associacions que els representen,
programes i actuacions dirigides al seu benestar i a la
supressió de discriminacions.
Fomentarem la participació de les persones
immigrades en associacions de la ciutat, així com
també en partits polítics i sindicats.
Garantirem la neutralitat política tant en el servei
d’acolliment d’immigrants com en el sistema de
subvencions a entitats, alhora que reforçarem el paper
dels mediadors i els agents d’acolliment dotant-los de més
recursos per realitzar la seva tasca. A més, reconeixerem i
donarem visibilitat al treball d’aquests professionals.
En els informes d’arrelament es requerirà el coneixement
de qualsevol dels dos idiomes oficials (català i
espanyol), a elecció de l’interessat. Suprimirem, per
tant, l’exigència exclusiva del coneixement del català.
Millorarem els serveis municipals d’informació oferts
als immigrants, especialment a través d’internet.
Proposem una major sistematització i una correcta
explicació dels continguts per solucionar l’actual
falta de claredat i la dispersió de la informació oferta.
Defensarem, a més, que s’ofereixin traduccions,
almenys a l’espanyol i a l’anglès, de totes les pàgines
web, fullets i impresos editats per l’ajuntament.
Reduirem els temps d’espera en informes d’estrangeria
i promourem acords amb l’Oficina d’Estrangers perquè
sempre es realitzi la remissió telemàtica dels mateixos
evitant així despeses, molèsties i desplaçaments inútils.
Procurarem l’equilibri en la distribució d’alumnes
d’origen estranger als centres públics i concertats
alhora que respectarem el criteri de proximitat.

Establirem programes específics per combatre el fracàs
escolar entre els estudiants d’origen estranger. Crearem
aules d’acolliment basades en criteris lingüístics; alhora,
afavorirem en tots els casos un aprenentatge de les
llengües catalana i espanyola, progressiu i adaptat a
les necessitats pedagògiques, i que no suposi la pèrdua
automàtica d’un curs per a l’alumne.
Instarem les autoritats educatives perquè en cap
cas es barregi en aules d’acolliment els estudiants
castellanoparlants amb aquells que parlin idiomes
estrangers. Amb això, volem suprimir una mesura
que és sens dubte discriminatòria i que comporta, en
nombroses ocasions, el fracàs escolar dels alumnes
hispanoamericans, atès que aquests ja coneixen una
de les llengües oficials a Catalunya.
Facilitarem informació i assessorament sobre la
tornada voluntària de les persones immigrades, alhora
que ampliarem i complementarem les ajudes existents..

4. Barcelona, la capital
de les oportunitats i l’ocupació

“Generar creativitat,
atraure talent”

Barcelona compta amb un règim competencial que
li permet implementar polítiques de dinamització
econòmica i de creació d’ocupació que poden ser
utilitzades per afavorir la recuperació econòmica i
implementar mesures de suport als emprenedors i a
les petites i mitjanes empreses. Resulta imprescindible
seguir formant els treballadors, protegir el comerç
de proximitat i impulsar el turisme alhora que es
consolida el teixit productiu local. Per això urgeix
simplificar els tràmits administratius de concessió
de llicències i establiment de nous negocis i afavorir
la implantació de noves formes de l’anomenada
economia col·laborativa.

4.1 Dinamització econòmica
En els últims anys, Barcelona ha patit els greus efectes de
la crisi econòmica i ha arribat el moment de posar l’èmfasi
en l’aprofitament i la recuperació de les oportunitats
–no solament a Barcelona, també a tota la seva àrea
metropolitana– en l’economia global i regional.
Barcelona posseeix una potent activitat econòmica
i ha de situar-se a l’epicentre de les polítiques de
desenvolupament i dinamització econòmica de tot
el territori metropolità per afavorir els processos
de creixement i dinamització de les inversions
infraestructurals o tecnològiques orientades a una
diversificació d’un model productiu actualment centrat
en el turisme i en el sector serveis.
Per Ciutadans-C’s cal incrementar la inversió en les
persones, en la millor formació del capital humà, tant
en l’àmbit de l’especialització i la investigació com en
la captació i retenció de talent.
Proposem impulsar un pla de xoc per als joves aturats
sense formació i sense experiència professional que
integri l’Ajuntament de Barcelona, el Servei Ocupació
Catalunya i el Departament d’Ensenyament, amb
un triple objectiu: activació i motivació dels joves,

formació en els centres públics i privats d’FP de la
ciutat mitjançant programes accelerats de formació
professionalitzadora i sistema de pràctiques i col·locació.
Impulsar una pla de xoc per als aturats majors
de quaranta-cinc anys amb més de dos anys
d’atur consistent en un pla intensiu d’assistència
individualitzada a aquests aturats amb tutors altament
professionalitzats que es responsabilitzin d’ells per un
període de nou mesos.
Ciutadans-C’s proposa la integració dels serveis
d’atenció a l’aturat o usuari a la ciutat de Barcelona
amb el desenvolupament d’una única xarxa d’oficines
que integri els serveis del SOC i Basa (ofertes
d’ocupació) mitjançant un conveni a quatre anys.
Potenciarem Barcelona Activa com a eina per impulsar les
polítiques d’ocupació per a aquells col·lectius que tenen
més risc d’exclusió i ampliarem el seu àmbit d’actuació.

4.2. Emprenedors i PIME
Reactivarem els vivers d’empreses que afavoreixin el
desenvolupament dels petits projectes empresarials
i la creació d’un teixit industrial incipient i generador
d’ocupació.
Barcelona Activa impulsarà acords amb entitats
bancàries per posar a disposició d’emprenedors i PIME
crèdits tous en condicions favorables que els ajudin a
iniciar i desenvolupar la seva idea de negoci.
Simplificarem els procediments administratius per a
la instal·lació d’empreses que es dediquin a activitats
innòcues o de baix risc mitjançant la declaració
responsable o la comunicació prèvia.
Establirem exempcions fiscals i ajudes als
emprenedors per posicionar Barcelona com a centre
d’atracció de talent i innovació. Per això aplicarem
bonificacions fiscals municipals durant els dos
primers anys de desenvolupament de l’activitat per
tal d’impulsar i afavorir la permanència i viabilitat
empresarial de les microempreses, l’autoocupació i
els treballadors per compte propi.

Se substituirà el pagament únic inicial de la taxa o
impost de la llicència o comunicació d’obertura per un
pagament fraccionat mensual durant el primer any de
funcionament de l’establiment per a aquelles activitats
classificades com a innòcues (comerç alimentari,
serveis personals, professionals, oficines, etc.) per les
ordenances municipals o legislació subsidiària.
T-Emprenedor: crearem una targeta de transport
integrada que permeti a emprenedors i autònoms
desplaçar-se per l’entorn metropolità amb una quota
bonificada. També bonificarem la quota anual del
Bicing per a emprenedors i autònoms que visquin o
treballin a Barcelona.
Intensificarem els programes de suport al Parc Científic de
Barcelona com a centre d’investigació, desenvolupament
i innovació, al servei de les empreses que donen suport
als serveis científics i tecnològics d’alt valor afegit.
A través de Barcelona Activa, crearem les condicions
que facilitin als emprenedors el pagament de les quotes
del règim especial de treballadors autònoms durant els
primers divuit mesos de la seva activitat econòmica.

4.3 Comerç
Atesa la potent oferta comercial de Barcelona, i amb
l’objectiu de donar una resposta coordinada i eficient als
canvis en un sector tan exigent i competitiu en un context
de crisi econòmica, des de ciutadans-C’s proposem:
- Garantir la diversitat d’oferta comercial i la multiplicitat
d’operadors de forma equilibrada perquè ofereixin a tots
els barris de Barcelona les mateixes possibilitats per a
tots els ciutadans i tots els sectors socials.
- Potenciar un model comercial cohesionat, garantint
una oferta de serveis equilibrada que harmonitzi l’ús
residencial i les activitats comercials, i alhora reduir
la mobilitat per evitar els desplaçaments innecessaris
que congestionen les infraestructures públiques i
incrementen la contaminació atmosfèrica derivada
del trànsit de vehicles.
- Continuar la rehabilitació i modernització dels
mercats municipals de Barcelona per encarar el futur

oferint un servei modern i de qualitat però també per
mantenir viva la tradició històrica de Barcelona com
a ciutat mediterrània.

4.4.1 Un canvi de model és necessari

4.4.2 Objectius

- Regular i controlar els mercats ambulants perquè
s’ajustin als criteris legals de transparència i de fiscalitat.

El model vigent està basat en un creixement sense
planificació:

La nostra prioritat serà prendre mesures per aconseguir
que l’activitat turística compleixi amb els següents
objectius principals:

4.4 Nou model turístic
Durant les últimes dècades, el turisme ha experimentat
un creixement continuat i s’ha convertit en un dels
motors de l’activitat econòmica de Barcelona.
Aquest ràpid creixement de l’activitat turística ha
comportat, a més, canvis en el conjunt de la ciutat, que
s’ha vist afectada de manera transversal en múltiples
aspectes, tant econòmics com socials, culturals,
demogràfics, urbanístics, ciutadans, de mobilitat, etc.
D’altra banda, no tots aquests canvis han estat
positius per a la ciutat. Al costat dels seus indubtables
beneficis econòmics, que han ajudat a algunes
famílies a resistir els pitjors moments de la crisi, cal
reconèixer que l’activitat turística ha comportat també
efectes no desitjats, a causa de la seva concentració
en uns pocs barris, a una falta de planificació que no
ha previst el seu impacte social i econòmic sobre la
població i al repartiment desigual de les càrregues i
beneficis que genera.
En general, pot dir-se que la política municipal en
aquesta matèria ha estat basada en la promoció
internacional de la ciutat com a destinació turística
d’oci –emprant per a això la recaptació obtinguda
mitjançant la taxa turística– i en l’augment de les
visites abans que en la millora de la qualitat de
l’estada, sense tenir en compte les conseqüències
negatives que aquest model de creixement tindria per
a la convivència i la qualitat de vida dels residents.
La conseqüència de tot això és que, malgrat que la
percepció de la majoria de la població és positiva
respecte a aquest fenomen, la gestió del mateix està
suscitant un creixent rebuig, especialment als barris
en els quals el turisme genera un major impacte.

Es caracteritza per estades curtes (dos dies de
pernoctació en un hotel de mitjana) i es concentra
en uns pocs barris on s’agrupen els allotjaments, les
activitats i els llocs d’interès.
Això ocasiona l’explotació i l’ocupació intensiva
de l’espai públic i exerceix una pressió que expulsa
els veïns i el comerç local, amb pèrdua de serveis i
equipaments per als residents. D’altra banda, afavoreix
comportaments incívics, segrega viatgers i residents
i, finalment, en casos extrems, els barris més afectats
arriben a perdre la seva identitat i acaben convertintse en guetos per a turistes.
En contraposició a aquest model turístic obsolet,
Ciutadans-C’s defensa un model nou, basat en la
millora de la qualitat de l’oferta turística en lloc de
l’augment de la quantitat de les visites, amb estades
més perllongades. Un model turístic descentralitzat,
diversificat territorialment i que aposta pels valors
culturals, històrics i artístics dels llocs que es visiten.
Un turisme que s’integri socialment i respecti la
convivència, que no expulsi la població local ni el petit
comerç, que revitalitzi els barris i no els ofegui, que
reparteixi equitativament els beneficis en la població,
que aconsegueixi la complicitat i la participació
dels veïns, que retorni l’espai públic als ciutadans i
afavoreixi la convivència entre viatgers i residents.
Convé no oblidar que, a diferència del que ocorre a
la resta de Catalunya, dels trenta milions de visitants
que rep cada any la ciutat de Barcelona, tan sols al
voltant d’un 50 per cent viatja a la ciutat per motius
vacacionals o d’oci.
És necessari mantenir i potenciar el turisme familiar
i de negocis o acadèmic, que segueix tenint una gran
importància per a Barcelona, controlant el creixement
del turisme vacacional i millorant la seva qualitat.

1. que sigui sostenible,
2. que garanteixi la convivència veïnal,
3. i que compti amb la complicitat i la participació
ciutadana.
A més, per aconseguir aquests objectius, i també amb
la finalitat de millorar la qualitat i defensar els drets
dels usuaris, considerem necessari la regulació i el
foment dels allotjaments particulars dins de la nova
cultura emergent del consum col·laboratiu.

4.5 Turisme sostenible
Promourem acords entre l’Administració local i els
agents econòmics i socials per establir plans que
assegurin el desenvolupament d’un model turístic
sostenible quant a recursos de ciutadania i patrimoni,
és a dir, que sigui adequat a la capacitat dels serveis
públics disponibles en el municipi, que no expulsi a la
població local i que no posi en risc la conservació dels
béns culturals ni la qualitat del paisatge urbà.
Proposarem la realització d’un estudi de l’impacte
social i econòmic de l’activitat turística a Barcelona,
que estableixi objectius a curt, mitjà i llarg termini,
determinant la quantitat, la distribució i el tipus dels
allotjaments per barris en funció de la seva «capacitat
de càrrega», així com les mesures correctores que
hauran d’adoptar-se per garantir una adequada
convivència entre viatgers i residents: millores de
les infraestructures i serveis públics, aparcaments i
control de l’ocupació de la via pública.
Proposarem una nova normativa sobre allotjaments
turístics d’acord amb els objectius previstos en
l’estudi d’impacte social i econòmic, que inclogui
la modificació del sistema de llicències dels pisos

turístics, imposant unes condicions clares per al seu
ús i ocupació, que incloguin l’establiment d’una fiança
com a garantia, i sancions per incompliment de les
condicions de la llicència, alhora que es limitarà la
seva vigència d’un any prorrogable i no es permetrà
la transmissió de la seva titularitat.
Regularem la implantació dels nous allotjaments
(hotels i apartaments turístics) tenint en compte el seu
impacte als barris i afavorint la seva desconcentració
i la seva distribució a la ciutat.
Impulsarem la descentralització dels allotjaments i
de l’activitat turística, promovent activitats i llocs
d’interès que dinamitzin l’activitat als barris allunyats
del centre, garantint que els seus beneficis reverteixin
en el conjunt de la població i en el comerç local.
Promocionarem i programarem activitats culturals,
familiars i de negocis que atreguin viatgers també fora
de la temporada estival.
Proposarem mesures que afavoreixin la preservació
del petit comerç tradicional de proximitat, de manera
que sigui alhora competitiu, adequat a les necessitats
dels residents i atractiu per als visitants, mitjançant la
concessió d’ajudes associades a plans de viabilitat,
campanyes de promoció i ordenances d’usos que
desincentivin la seva substitució per negocis destinats
exclusivament a turistes.
Promourem més inspeccions dels establiments públics
que assegurin el manteniment d’unes condicions
dignes de treball en el sector, una competència lleial
i una qualitat en el servei que pugui obtenir un segell
de garantia.
Barcelona és el primer port de creuers del Mediterrani,
però la concentració de passatgers en determinats
dies pot ocasionar problemes de mobilitat, així com un
augment de la contaminació atmosfèrica. Promourem
l’arribada escalonada de creuers, establint si és
necessari un nombre màxim de viatgers admissible per
dia. Així mateix, potenciarem acords internacionals per
proveir d’una connexió elèctrica els creuers atracats
als molls, o bé la substitució del seu combustible de
gasoil a gas.

4.6 Garantir la convivència

4.7 Participació ciutadana

Promourem mesures destinades a garantir la convivència,
evitant la segregació entre viatgers i residents, i fent
complir les normes i ordenances de civisme.

Promourem la participació i la implicació dels veïns
en l’activitat turística, prenent mesures perquè els
beneficis de la mateixa, i no solament les seves
càrregues, reverteixin en tota la població, especialment
als barris més afectats per l’activitat.

Per fomentar la qualitat, impulsarem campanyes per
atraure visitants i viatgers interessats a descobrir els
valors culturals, històrics i artístics de la ciutat, turistes
que s’integrin socialment i respectin la convivència.
Programarem activitats i festivals amb actuacions de
qualitat reconeguda orientats a un públic internacional
amb la finalitat de complir aquest objectiu.
Acordarem conjuntament amb el govern autonòmic una
normativa específica per regularitzar els allotjaments en la
residència habitual, com una activitat no professionalitzada
dins del marc de l’economia col·laborativa, que fomenta la
convivència i la responsabilitat, mitjançant el pagament
d’una taxa turística.
Establirem protocols per informar els viatgers sobre
les normes de convivència que han de respectar en
tot moment i sancionarem el seu incompliment, amb
aplicació estricta de les ordenances de civisme.
Habilitarem mecanismes adequats per actuar ràpida i
eficaçment davant les denúncies per comportaments
incívics, tant de residents com de viatgers.
Proposarem mesures correctores per regular
adequadament l’ocupació de l’espai públic, de manera
que no interfereixi amb el trànsit normalitzat dels
residents, tals com: limitar la circulació de vehicles
motoritzats i grups de ciclistes en calçades per a
vianants, ordenar la circulació de grups de persones
i l’estacionament d’autocars, aplicar estrictament les
ordenances de vetlladors i acabar amb l’oferta il·legal
de serveis i productes en la via pública.
Simplificarem la normativa sobre terrasses de
vetlladors, per permetre la seva instal·lació en
calçades per a vianants i grans voreres. Establirem
demarcacions que garanteixin un ús de l’espai públic
suficient i adequat per part dels vianants, i horaris que
no generin molèsties per soroll als veïns. Mantindrem el
mobiliari urbà. Proposarem mesures per assegurar que
els diferents usos comptin amb l’acceptació general
dels residents en aquests carrers.

Dedicarem els beneficis econòmics del turisme a
millorar els barris. Reclamarem per a Barcelona la
gestió del 80 per cent de la taxa turística, amb la
finalitat de destinar aquests fons als barris afectats
per l’impacte de l’activitat i no a la promoció
turística, així com a millorar els serveis públics i les
infraestructures. Controlarem els comportaments que
alterin la convivència, reforçarem les inspeccions i
protegirem els equipaments de barri i el comerç local.
Impulsarem processos de participació ciutadana
quan la intensitat de l’activitat turística requereixi dur
a terme projectes de reforma urbana.
Impulsarem plans de mobilitat pactats entre els veïns
i l’Administració, que involucrin també els organismes
privats responsables de fluxos turístics, els quals
hauran de contribuir financerament al manteniment
de l’espai públic afectat per la seva activitat.

Barcelona,
ciutat de ciutats
i barris-ciutat

5. Urbanisme
5.1 Urbanisme al servei
del benestar dels ciutadans
Defensem un urbanisme sostenible, que busqui un
equilibri al territori, que prengui mesures contra els
excessos de l’especulació immobiliària, que faciliti
l’accés a l’ús i gaudi d’un habitatge digne i que integri
l’entorn laboral amb el comercial, residencial, escolar,
familiar i d’oci.
Ciutadans-C’s es compromet amb els criteris de
transparència en la gestió urbanística i en l’atribució
de l’obra pública de qualsevol naturalesa. Sotmetrem
a ratificació de la ciutadania qualsevol intervenció de
gran pressupost.

El percentatge de metres quadrats de zona verda
per habitant a Barcelona és, de mitjana, 17,7 metres
quadrats verds per habitant, però en zones d’alta
densitat com l’Eixample es redueixen a tan sola 1,8
metres quadrats per habitant.
Per Ciutadans-C’s és imprescindible iniciar la redacció
d’aquest nou instrument de planejament tenint en
compte les següents propostes:
Fomentarem l’equilibri urbanístic de la ciutat, amb un
planejament que obtingui sòl per destinar-lo a zones
verdes, principalment als districtes de densitat més
alta i mancades de zones verdes.
Plantejarem la possibilitat de revisar les ordenances
municipals amb la finalitat de que puguin elevar-se
les altures d’edificació en aquells casos en què la
configuració urbana ho permeti, per dotar tots els
barris de Barcelona de zones verdes suficients i alhora
permetre que es mantingui la densitat de població dins
d’uns límits raonables.

L’urbanisme fa referència a la pràctica mitjançant
la qual es planifica i organitza la ciutat i ha servit
al llarg de la història per provocar canvis, millores o
innovacions en l’espai urbà de Barcelona, en el qual es
desenvolupa la vida quotidiana dels ciutadans en totes
les seves manifestacions, individuals i col·lectives.

Per aconseguir l’objectiu de més espais verds,
reconvertirem vials en zones verdes i fins i tot proposarem
soterrament del trànsit allí on sigui necessari.

El planejament de Barcelona, establert pel Pla General
Metropolità que data de l’any 1976, ha estat revisat més
de mil tres-centes vegades, per la qual cosa podem
considerar que ha quedat obsolet i necessita d’una
actualització. Aquest s’ha de revisar per canalitzar els
problemes amb els quals Barcelona s’enfronta i que
aquest pla no és capaç de resoldre.

Elaborar en el nou planejament sobre la base de criteris
objectius i no criteris polítics.

La major dificultat de planejament a Barcelona és
la seva densitat, que, amb una població d’1.611.822
habitants i una extensió 102 quilòmetres, hauria de
distribuir 158 habitants per hectàrea. Una densitat molt
alta si la comparem amb altres ciutats com París o
Nova York, densitat que en alguns districtes arriba als
354 habitants per hectàrea.
Tenint en compte que l’Organització Mundial de la
Salut recomana 10 metres quadrats de zones verdes
per cada habitant, Barcelona presenta en aquesta
recomanació grans mancances en alguns districtes.

Afavorir un creixement sostenible i equilibrat i evitar
l’especulació.

Garantirem la participació ciutadana en el debat i la
formulació de documents de planejament, així com
la transparència en els processos de requalificació
del sòl, ja que la ciutat és de tots els ciutadans, no
solament dels propietaris dels terrenys.
Definirem les zones de turisme intensiu, redactant
dins d’aquest document un pla d’usos global per a
tota la ciutat de Barcelona que resolgui els problemes
d’incompatibilitats o proliferació descontrolada de
determinats usos tot afavorint una millor ordenació
de caràcter global.
El pla tindrà un àmbit metropolità, ja que l’experiència
ens diu que els problemes d’usos intensius poden
començar als barris i que una solució molt localitzada
provoca el trasllat del problema al districte i finalment
es converteix en un problema de ciutat.

Programar la instal·lació de cobertes verdes en edificis
oficials i promoure el condicionament de les mateixes
en edificis privats per reduir l’efecte «illa de calor» a la
nostra ciutat.
Habilitar horts urbans en solars en desús i espais buits.
Elaborarem un pla per garantir la preservació de les
zones verdes que tingui com a prioritat una major
eficiència dels sistemes de reg, el manteniment
de l’arbrat i dels parcs urbans. Impulsarem el
condicionament dels patis interiors d’illa amb jardins
i llocs d’oci i fomentarem la reconversió de les places
dures en espais més còmodes i acollidors.

5.2 Obres i serveis
Barcelona inverteix cada any 350 milions d’euros en
obres i serveis de manteniment de l’espai urbà que
es distribueixen entre els diferents barris per atendre
a determinades necessitats o resoldre problemes
tècnics. Alguns projectes s’han executat sense un
criteri comprensible per a la totalitat de la ciutadania.
Cal fer els ciutadans partícips i informar de les
reformes que els afecten especialment quan aquestes
perjudiquen els negocis de proximitat i causen grans
molèsties als veïns.
Gestionarem els recursos i obres amb criteris de
proporcionalitat i solidaritat entre districtes, mai amb
criteris electoralistes.
Planificarem les obres intentant evitar les molèsties
als veïns. Si aquestes són inevitables, introduirem el
document d’afectacions a veïns, on s’indicarà quines
seran les molèsties i la seva durada, i indemnitzarem
l’afectat en cas que no es compleixi.

5.3. Barcelona, ciutat intel·ligent

Per això és important treballar per evitar la «bretxa
tecnològica» i els «guetos tecnològics», igualant les
oportunitats d’accés de tots els barcelonins.

Barcelona ha assumit el repte d’avançar cap al
model de ciutat intel·ligent o smart city, introduint la
tecnologia com una eina per manejar i englobar factors
característics d’una zona urbana moderna.

L’objectiu és convertir Barcelona en ciutat
capdavantera de la revolució tecnològica, atraient
talent i innovació i generant benestar i qualitat de vida
per a tots els seus ciutadans.

El canvi en el model productiu a través del món digital
provocarà un gran impacte econòmic a Barcelona,
crearà noves oportunitats de negoci i atraurà nous
talents aplicats a la innovació tecnològica.
La Barcelona del futur serà una ciutat intel·ligent,
eficient, sostenible i més accessible mitjançant l’ús i
l’aplicació de les noves tecnologies.
Ampliarem els espais intel·ligents als barris de
Barcelona, que es caracteritzen per una bona
comunicació i interacció horitzontal entre usuaris,
mitjançant aplicacions facilitadores d’informació en
aspectes vinculats a la vida quotidiana i professional.
A través de la seva aplicació i ús pretenem una millora
mediambiental, una major eficiència energètica, així
com una optimització en la mobilitat i eficàcia en la
gestió pública.
Crearem més i millors oportunitats per al
desenvolupament econòmic i empresarial de
Barcelona, impulsant i facilitant la creació d’empreses
que basin la seva raó de ser en el desenvolupament i
l’aplicació d’innovacions tecnològiques.
Implementarem noves aplicacions tecnològiques en
l’àmbit educatiu, sanitari i d’atenció a les persones per
millorar les seves condicions de vida.
Ampliarem les connexions a internet via Wi-Fi per
augmentar els àmbits de disponibilitat dels ciutadans.
Amb l’aplicació de les Noves Tecnologies a la ciutat
podrem detectar zones en risc, la qual cosa ens
permetrà concentrar actuacions específiques i
aconseguir eliminar les barreres i les diferències entre
barris, i així la ciutat serà més igualitària.
La tecnologia farà més fàcil la participació dels
ciutadans en el desenvolupament de la ciutat i ajudarà
a renovar i millorar la gestió pública.

5.4 Tecnologies aplicades
a seguretat i civisme
Implementarem noves aplicacions tecnològiques
en l’àmbit educatiu, i a través d’eines informàtiques
facilitarem la detecció d’incidències en la via pública, el
mobiliari urbà, els mitjans de transport, etc. Això servirà
per generar mapes d’incidències en temps real alhora
que es dóna participació al ciutadà de forma directa.
D’altra banda, implementarem sistemes de millora
en la coordinació de les actuacions dels cossos de
seguretat tenint en compte les incidències detectades
pels propis ciutadans.

5.5 Tecnologies aplicades
al medi ambient
Des de C’s implementarem sistemes de monitoratge
públic i en temps real dels índexs de contaminació,
consums i estalvi energètic que s’estan produint en
cada moment a la ciutat.
A través de l’optimització dels sistemes energètics
i del seu monitoratge públic, com a exercici
de transparència, obtindrem el compromís i
conscienciació de tots els ciutadans.

6. SEGURETAT, CIVISME
I CONVIVÈNCIA
El control municipal sobre l’espai públic ha d’ocuparse fonamentalment d’aquells aspectes que siguin
necessaris per garantir la seguretat i la convivència:
combatre els actes incívics, fer complir les normes
i prendre mesures per prevenir les infraccions. No
obstant això, per combatre les conductes incíviques
no n’hi ha prou amb incrementar els efectius policials o
endurir les penes per reincidència, sinó que cal també
adoptar polítiques preventives mitjançant un sistema
eficient de policia de barri i d’assistents socials que,
treballant de manera conjunta amb les associacions
de veïns, identifiquin i previnguin les situacions que
puguin derivar en falta de seguretat o de civisme.

6.1 Guàrdia Urbana de Barcelona

La ciutat educadora:
civisme i convivència

Ampliarem la dotació fins a aconseguir una ràtio
conjunta de Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra
i Policia Nacional de 4,5 agents per cada 1.000
habitants (ràtio òptima establerta a la UE).
Impulsarem la col·laboració entre els diferents cossos
i forces de seguretat en les tasques de vigilància i
prevenció d’infraccions.
Impulsarem des del centre de control la coordinació
de tots els cossos i forces de seguretat que intervenen
a Barcelona.
Reestructurarem la unitat canina i la muntada
conforme al nostre principi programàtic d’eficàcia.
Ampliarem les unitats nocturnes, de manera que n’hi
hagi una per districte en lloc de les escasses quatre
que actualment actuen a la nit al conjunt de la ciutat.

6.1.1 Mitjans i funcions
Dotarem la Guàrdia Urbana de Barcelona de tots els mitjans
necessaris, materials i humans que necessiti perquè pugui
realitzar amb seguretat i eficàcia la seva labor dins de les
seves competències mitjançant l’assignació personal
d’equips per a cada membre del cos.
Implementarem eines informàtiques que facilitin la
detecció d’incidències en la via pública, el mobiliari urbà
i els mitjans de transport, entre altres, i que serviran per
generar mapes d’incidències i millorar la coordinació de
les actuacions dels cossos de seguretat.

6.1.2 Finestreta única de seguretat

Mitjançant l’establiment de convenis de la Guàrdia
Urbana de Barcelona amb la resta de cossos i forces
de seguretat crearem una finestreta única de seguretat
per a totes les policies desplegades a la ciutat. Amb
això facilitarem la denúncia d’infraccions de qualsevol
tipus, que es podran fer a la comissaria de qualsevol
cos de seguretat.

6.2 Policia de barri i escola
Crearem la figura del policia de barri, concebuda com a
policia preventiva, amb la finalitat de prestar un servei
de proximitat més eficaç que garanteixi una presència
policial mínima a tota Barcelona.
Exigirem que la presència d’aquestes patrulles
s’intensifiqui en aquells barris en els quals sigui
necessària una vigilància permanent. Així mateix,
demanarem que es reforci la seguretat als barris amb
major flux turístic.
Crearem la figura del policia local d’escola per millorar
les ràtios en entorns escolars. Aquests policies tindran
responsabilitats en control de tràfic de drogues i
presència visible en les hores d’entrada i sortida

dels alumnes. Coordinaran les seves funcions amb
els centres docents de manera que puguin ensenyar
educació vial i conscienciació del civisme.

6.3 Videovigilància
Com a mitjà de prevenció d’infraccions, promourem
la instal·lació de càmeres de videovigilància en
determinats punts conflictius de Barcelona. En ciutats
similars, aquesta mesura ha permès reduir els índexs
de delinqüència de forma considerable i poden ser un
mitjà idoni per a la identificació de delinqüents.

6.6 Violència, maltractament
i assetjament
Fomentarem campanyes de conscienciació, educació,
control, assistència i inclusió social per prevenir la
violència i el maltractament a dones, nens i persones
grans vulnerables.
Promourem la realització de tallers amb l’objectiu
de fomentar la igualtat, l’autoestima, la capacitat
crítica, les habilitats socials i l’assertivitat, així com la
identificació i el control de les emocions.
Combatrem tota expressió de caràcter discriminatori
que atempti contra la llibertat o la dignitat de les
persones en l’àmbit públic.

6.4 Vandalisme
6.7 Defensa de la legalitat
Actuarem contra els actes de vandalisme, pintades en
façanes i elements del mobiliari urbà. Es perseguirà als
autors i se’ls imposaran sancions i serveis a la comunitat.
En la mateixa línia, sancionarem embrutar la via pública
o no recollir les deposicions dels animals domèstics.

6.5 Habitatges i edificis ocupats
Es treballarà activament per donar compliment a les
resolucions judicials que acordin el desallotjament
d’habitatges i edificis ocupats, especialment en
aquells casos que originin problemes de seguretat,
convivència o salubritat.
Crearem un servei municipal d’intermediació per
buscar solucions als casos d’ocupació irregular
d’habitatges i edificis per a persones sense recursos,
proporcionant-los assessorament i plantejant-los
alternatives d’ús social.

Ens oposarem al fet que s’autoritzi la utilització de
locals municipals i de l’espai públic per a l’organització
d’actes que promoguin o justifiquin la violència, l’odi, la
discriminació, l’enfrontament social o l’incompliment
de la legalitat democràtica.
Impedirem la distribució en locals municipals
de qualsevol publicació que difongui continguts
discriminatoris, ofensius, que atemptin contra la
convivència o que promoguin l’incompliment de
les lleis. Vetllarem perquè no se subvencionin les
publicacions que incloguin aquest tipus de continguts.

6.8 Protecció civil
Millorarem la coordinació i la col·laboració amb
els Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat,
Bombers i institucions públiques, i fomentarem
el vincle amb la societat civil per facilitar la
col·laboració amb voluntaris.

6.9 Bombers
Ubicarem el Parc de Bombers de l’Eixample en terrenys
municipals que compleixin les lleis urbanístiques, de
manera que no causi molèsties als veïns.
Dotarem tots els vehicles d’un dispositiu GPS perquè
des del centre de comunicacions es marqui la ruta més
segura i efectiva al lloc de l’emergència. D’aquesta
manera es reduirà el temps del trajecte i, per tant, es
podrà intervenir més ràpidament.
Des de la Divisió de Prevenció de Bombers s’organitzaran
campanyes de classes formatives a diferents col·lectius
de la ciutat per educar la ciutadania en la prevenció.

6.10 Protecció animal
Ciutadans-C’s fiscalitzarà que es compleixi la legislació
vigent en matèria de protecció dels animals.
Per evitar l’abandonament d’animals de companyia,
realitzarem campanyes de conscienciació, especialment
entre els més joves, així com d’esterilització i
d’implantació de xip en els animals.

El desenvolupament
sostenible:
la complexitat
i singularitat
dels espais urbans

7 MEDI AMBIENT

7.3 Contaminació atmosfèrica

7.1 Una ciutat sostenible

Revisarem els plans de millora de la qualitat de
l’aire per garantir la seva dotació econòmica i la
seva adequada execució, en coordinació amb les
administracions implicades.

Una de les necessitats de qualsevol societat sana que
aspiri al progrés en la seva qualitat de vida és apostar
de forma decidida per un model de ciutat sostenible
que sigui respectuós amb el medi ambient.
Tots esperem conviure en un espai lliure de contaminació
atmosfèrica, amb un subministrament garantit d’aigua
neta, una gestió eficaç dels residus, baixos nivells de
soroll i un entorn proper a la naturalesa. Per aconseguir
aquest objectiu, és necessari marcar una estratègia clara
en la qual la sostenibilitat sigui un objectiu fonamental
de l’actuació del govern de la ciutat.
No obstant això, per aconseguir una Barcelona
mediambientalment sostenible, a més de treballar en
els vectors ambientals, és imprescindible treballar per
aconseguir una comunitat socialment sostenible. Per
aquest motiu, les polítiques de sostenibilitat ambiental
han d’anar necessàriament coordinades amb polítiques
encaminades a garantir la justícia social i una gestió
eficient dels recursos econòmics.
Des de Ciutadans-C’s plantegem una sèrie de propostes
per a la ciutat de Barcelona.

7.2 Sostenibilitat

Fomentarem l’ús del transport públic i privat no
contaminant, mitjançant l’adaptació progressiva dels
vehicles de transport col·lectiu a sistemes de propulsió
menys contaminants.
Aplicarem polítiques dirigides a fomentar l’adquisició
i utilització de vehicles menys contaminants per part
dels particulars.
Establirem un pla específic per reduir la contaminació
generada al port establint polítiques per a la introducció
de vaixells menys contaminants.

7.4 Contaminació acústica
Aplicarem de forma estricta les ordenances municipals
sobre límits màxims de contaminació sonora i
enfortirem les mesures d’inspecció i de control.
Aplicarem mesures per reduir la contaminació
acústica deguda al trànsit de vehicles, mitjançant
la instal·lació de paviments especials reductors del
soroll i pantalles acústiques.
Actualitzarem el mapa estratègic de soroll de la ciutat.

Apostarem fermament per un desenvolupament
sostenible des del punt de vista mediambiental, en
coordinació amb polítiques de justícia social i una gestió
eficaç dels recursos econòmics. Per això establirem un
programa estratègic que coordini totes les accions de
govern de la ciutat des d’aquesta triple perspectiva.
Recuperarem el compromís ciutadà per la sostenibilitat,
contraposat a la degradació que sofreix actualment la
ciutat a causa d’un model de turisme equivocat i la
deterioració social producte de la crisi.

7.5 Eficiència energètica

7.7 Zones verdes i espais naturals

que garanteixin un desenvolupament sa d’aquestes
mascotes, alhora que es respecta la convivència cívica
amb els veïns.

8. PER UNA MOBILITAT EFICIENT

Incentivarem la instal·lació de sistemes d’estalvi i
reciclatge de l’aigua en habitatges particulars, edificis
públics i empreses, així com la instal·lació de panells
solars per a la producció d’aigua calenta sanitària en
obres de rehabilitació.

Elaborarem un pla per garantir la preservació de les
zones verdes que tingui com a prioritat la millora de
les condicions de reg i de manteniment de l’arbrat dels
parcs urbans.

Ciutadans-C’s vol garantir que veïns i mascotes puguin
conviure en un mateix espai urbà i per això pretenem
crear les condicions adequades i sensibilitzar sobre
els comportaments adequats amb les propostes que
detallem a continuació.

La mobilitat és un aspecte fonamental en la vida de la
nostra societat, com també ho és en la nostra activitat
personal diària. Només a la ciutat de Barcelona, tots
els dies hi ha més de sis milions de desplaçaments,
amb una mitjana de quatre desplaçaments diaris
per persona. Això representa una enorme inversió de
temps i esforç en les nostres vides, raó per la qual
exigim que els nostres desplaçaments siguin ràpids,
còmodes i a uns preus assequibles.

Establirem ajudes encaminades a millorar el nivell de
certificació energètica dels edificis.
Dedicarem majors recursos a la rehabilitació d’edificis,
amb la finalitat d’adaptar-los a les noves necessitats,
garantir-ne la seguretat, accessibilitat i eficiència
energètica, i promoure que s’hi realitzin activitats
econòmiques.

7.6 Residus i neteja
Desenvoluparem campanyes de conscienciació per
reduir la producció de residus en origen.
Fomentarem la recollida selectiva de residus per
incrementar-ne el reciclatge, i millorarem el sistema
de recollida selectiva de residus comptant amb la
col·laboració de les empreses i els veïns per trobar les
solucions més adequades en cada cas.
Establirem plans de recollida de residus especials i
ampliarem el nombre de punts verds i unitats mòbils
de recollida.
Elaborarem plans per a la implantació progressiva
de sistemes de recollida pneumàtica, d’acord a les
possibilitats urbanístiques i econòmiques.
Facilitarem l’accessibilitat de persones amb mobilitat
reduïda als contenidors.
Elaborarem un pla de millora integral dels serveis de
neteja. S’establiran processos de participació ciutadana
per detectar punts de deficiència en el servei.

Dedicarem majors recursos al condicionament, cura i
manteniment de parcs i jardins.
Impulsarem el condicionament dels patis interiors
d’illa amb jardins i espais d’oci perquè esdevinguin
espais de convivència cívica.
Implementarem sistemes de reg eficient per a la
sostenibilitat de les zones verdes.
Establirem un pla d’increment dels arbres a la ciutat.
Se seleccionaran les espècies més adequades en cada
cas, afavorint sempre aquelles espècies la pol·linització
de les quals sigui el menys al·lergògena possible.
Establirem un programa de manteniment i vigilància
de l’estat dels arbres per garantir la seguretat i evitar
la caiguda de branques i troncs.
Protegirem el Parc de Collserola enfront de qualsevol
intent de construcció o urbanització dins de la seva
superfície.
Elaborarem plans de recuperació de les zones sense
edificar que es trobin degradades per promoure allí la
generació de nous espais naturals.
Potenciarem la creació d’hàbitats naturals específics,
que facilitin la reintroducció d’espècies autòctones, de
manera que augmenti la biodiversitat en l’entorn urbà.

Realitzarem un estudi detallat sobre la situació de
les mascotes a la ciutat, pel qual convocarem a
participar tots els col·lectius involucrats, tals com les
associacions protectores d’animals o els veterinaris.
Establirem un programa d’actuació amb l’objectiu de
potenciar un desenvolupament sa de les mascotes
en un ambient cívic de convivència entre els amos de
mascotes i la resta de veïns.
Plantejarem un pla d’adequació dels espais públics
que permeti aconseguir una convivència sana entre
persones i mascotes.
Crearem espais dedicats al passeig de gossos pels
quals aquests puguin córrer lliurement. Aquests
estaran segregats de parcs infantils i altres zones
conflictives, i clarament senyalitzats.
Ampliarem els espais habilitats per a les deposicions dels
gossos («pipicans») i els adequarem a les necessitats reals.

D’altra banda, la mobilitat és el principal aspecte que
influeix en la contaminació de l’aire i el soroll de les
nostres ciutats. Per aconseguir un model de ciutat
sostenible i saludable és imprescindible reduir els
desplaçaments ineficients amb vehicles particulars
contaminants i, en canvi, propiciar l’ús d’altres mitjans
de transport que ho siguin menys.
El repte que es planteja Ciutadans-C’s en la mobilitat
s’estructura en tres eixos fonamentals:
Potenciar els desplaçaments a peu i amb bicicleta per
als trajectes curts, tots dos hàbits no contaminants i,
a més, saludables.

Actuarem de forma decidida contra el maltractament
animal.

Garantir un transport públic de qualitat a uns preus
assequibles, especialment mitjançant bonificacions
i tarifes socials per a les persones amb menys
ingressos.

Realitzarem campanyes de conscienciació, especialment
entre els més joves, com també d’esterilització i
d’implantació del xip identificatiu en els animals.

Establir polítiques que incentivin l’adquisició i la
utilització de vehicles privats menys contaminants
com, per exemple, els cotxes híbrids o elèctrics.
Aquests eixos de treball s’articulen en les propostes
que detallem a continuació.

7.8 Animals domèstics
8.1 Plans de mobilitat
Actualment hi ha moltes persones que tenen una
mascota que s’integra en la seva vida familiar com
un component més, que els aporta companyia i amb
la qual interactuen de forma afectiva. Es calcula que
hi ha uns cent mil gossos a Barcelona i, atesa aquesta
xifra tan significativa, és necessari dur a terme accions

Revisarem els plans de mobilitat per garantir-ne la
viabilitat econòmica i la seva adequada execució.

Prioritzarem aconseguir un òptim funcionament de
la xarxa de transport públic, amb l’objectiu de ferne més eficients les línies, i millorar la velocitat,
la freqüència i els horaris nocturns dels combois.
Utilitzarem les noves tecnologies per brindar així una
millor informació.
Prestarem especial atenció a millorar les connexions
dels barris perifèrics, tant amb el centre de la ciutat
com entre els diferents barris.
Elaborarem programes per millorar la comunicació
entre els polígons industrials i els bescanviadors de
línies d’autobusos i ferrocarril.

8.3 Metro

reformes de la via pública que permetin l’ús d’aquest
mitjà en condicions de seguretat, amb respecte als
vianants i a la resta de mitjans de transport.

Promourem un pla d’acció conjunt amb la Generalitat
de Catalunya per completar la xarxa de metro i posar
en funcionament les estacions actualment construïdes
i que encara no estan en servei.

Ampliarem i completarem la xarxa de carrils bici a tota
la ciutat connectant els carrils existents entre si.

Elaborarem un pla integral per a la millora del civisme
en el transport públic, amb especial atenció a la
seguretat al metro.

8.4 Autobusos
8.2 Tarifes i viabilitat econòmica
del transport públic
Abaratirem les tarifes del transport públic per adequarles a la situació real de les economies familiars
i establirem polítiques tarifàries que potenciïn la
utilització d’aquest tipus de transport.
Implantarem una gestió econòmica eficient de
les empreses de transport públic per aconseguir
uns comptes sanejats. Reduirem càrrecs públics i
suprimirem organismes poc eficients relacionats amb
el transport públic i la mobilitat. Per això, buscarem
una millor coordinació entre els organismes de
diverses administracions, la qual cosa permetrà
eliminar costos innecessaris.
Reinvertirem els estalvis obtinguts amb una gestió
econòmica eficient en la millora de la qualitat del
servei i en la reducció de les tarifes.
Vetllarem perquè les modificacions tarifàries
relacionades amb la implantació de la T-Mobilitat es
facin en benefici dels interessos dels ciutadans i no
d’empreses privades.

Revisarem les freqüències de pas, el nombre d’unitats
i l’extensió dels horaris per assegurar així un servei
adequat a les necessitats.
Inclourem mapes amb les parades de la línia en servei
a l’interior dels autobusos i, en general, millorarem la
informació proporcionada en els mateixos.
Millorarem l’oferta de línies d’autobusos entre
Barcelona i les poblacions del Baix Llobregat per
complementar el transport ferroviari.
Potenciarem el desenvolupament de la nova xarxa
ortogonal amb vehicles de gran capacitat i prioritat
semafòrica. Aquests vehicles travessaran la ciutat
en línia recta amb poques parades intermèdies
i connectaran amb bescanviadors de transport,
hospitals i universitats, sempre que això no impliqui
la supressió o la reducció del servei de cap de les línies
existents. Vetllarem perquè la implantació de la nova
xarxa es realitzi sense afectar les freqüències de pas,
ni reduint les parades als barris perifèrics.

8.5 Bicicletes
Promourem l’ús de la bicicleta pel fet de ser un tipus
de transport sostenible, saludable i respectuós amb
el medi ambient, en el marc d’un pla de mobilitat i

Facilitarem l’intercanvi de les bicicletes defectuoses
a les estacions, sense que això comporti demores,
de manera que es pugui comunicar directament a
l’empresa quin és el problema i a quina part de la
bicicleta afecta.
Promourem zones d’aparcament per a bicicletes, vigilades
i controlades, dins dels aparcaments de vehicles.
Elaborarem un pla per instal·lar una xarxa pública
d’aparcaments protegits per a bicicletes, especialment
al costat d’estacions de transport i edificis col·lectius.
Desenvoluparem plans per fomentar conductes cíviques,
millorar la seguretat dels usuaris i garantir la convivència
de l’ús de la bicicleta amb el trànsit de vianants.
Implantarem registres voluntaris de bicicletes
particulars que facilitin la recuperació en cas de
robatori, i promourem que, opcionalment, mitjançant
el pagament d’una petita quota anual, els ciclistes
puguin gaudir d’una assegurança de responsabilitat
enfront d’accidents amb vianants.

8.6 Carrers de vianants
Millorarem la xarxa de carrers de vianants ampliant
la superfície de les voreres, la qual cosa afavorirà la
comoditat, l’accessibilitat i la seguretat.
Incrementarem el nombre de carrers per a vianants i
pacificarem el trànsit en carrers estrets per generar
espais urbans més confortables.
Millorarem el confort de les zones de vianants
mitjançant la millora del mobiliari urbà i l’enjardinament
amb espècies vegetals mediterrànies.
Garantirem un manteniment adequat de les voreres i
del mobiliari urbà.

Ordenarem adequadament l’ocupació de les
voreres per activitats comercials de manera que
s’aconsegueixi un equilibri adequat entre els vianants
i l’activitat econòmica.

8.7 Taxi
Elaborarem un nou llibre blanc del sector del taxi en
el qual s’analitzin els reptes actuals i s’estableixi un
programa d’actuació a mig termini. En l’elaboració
de propostes es tindrà en compte l’opinió dels
professionals del taxi a través d’un procés participatiu.
Promourem l’adequació del sector a les noves
tecnologies de comunicació per aconseguir una millor
coordinació de l’oferta i la demanda, amb l’objectiu de
reduir els temps d’espera dels clients i la circulació de
taxis buits.
Rebutjarem la implantació d’aplicacions informàtiques
alegals i d’empreses paral·leles que actuen fora de la
regulació del sector.
Donarem suport a la implantació de nous vehicles
menys contaminants.
Promourem iniciatives encaminades a aconseguir
l’excel·lència en la qualitat del servei mitjançant el
suport formatiu als professionals. Assegurarem un
nivell de comprensió suficient de les dues llengües
oficials a Catalunya per part dels conductors de taxis.

8.8 Motocicletes
Introduirem criteris de seguretat en el disseny i
manteniment de les vies urbanes: pintura antilliscant
en la senyalització horitzontal, segellat d’esquerdes en
calçada amb materials antilliscants, nivells suficients
de fregament del paviment, etc.
Implantarem mesures de protecció específiques per
als motociclistes com la instal·lació de barreres de
seguretat dobles.

8.10 Accessibilitat
al transport públic
Revisarem l’accessibilitat al transport públic per a
les persones amb mobilitat reduïda. Les mesures
necessàries per garantir-la es coordinaran amb les
altres administracions implicades.

Dissenyar els accessos a la ciutat a llarg termini,
donant resposta a les necessitats de mobilitat futures
i buscant acords de consens entre les diferents
administracions i els partits polítics.

Participar activament en els òrgans de promoció de
l’aeroport, per millorar la connectivitat de Barcelona
amb el món i potenciar el tràfic internacional de
passatgers.
Millorar el transport públic a l’aeroport.

8.11 INFRAESTRUCTURES
Barcelona té grans actuacions pendents en matèria
d’infraestructures.

Promourem la construcció de nous aparcaments
subterranis.

En la majoria dels casos es tracta d’actuacions que
queden fora de les competències i dels pressupostos
municipals, però no per això l’ajuntament ha de
renunciar a plantejar amb decisió la necessitat
d’inversions i acords amb altres administracions.

Unificarem les normes d’aparcament de vehicles sobre
la vorera a tota la ciutat. Així s’evitarà la inseguretat que
crea l’aplicació d’excepcions en determinats barris.

8.11.5 AEROPORT

8.11.3 FERROCARRILS DE RODALIA

8.9 Aparcaments

Incrementarem el nombre de places d’aparcament de
motocicletes, tant en superfície com soterrades, per
alliberar així espai a les voreres.

8.11.2 ACCESSOS A LA CIUTAT

Per aquest motiu, des de Ciutadans-C’s es buscaran
acords amb les diverses administracions competents
amb els següents objectius:

Replantejarem la distribució de la zona verda i la
zona blava. Aquestes zones d’aparcament restringit
s’establiran allí on siguin necessàries per garantir l’ús
racional d’aquests espais, especialment al centre de
la ciutat, però mai de manera indiscriminada ni amb
finalitats recaptatòries.

8.11.1 METRO

Promourem un ús racional de la grua municipal de
manera que la seva finalitat no sigui exclusivament
recaptatòria. Exigirem que es tinguin en consideració
les al·legacions presentades pels ciutadans.

Establir un pla de finançament que garanteixi la
posada en servei del tram central de la Línia 9 de metro
durant la legislatura.

Posar en servei amb urgència els trams de la Línia 9
de metro a l’aeroport i a la Zona Franca.

Emprendre les actuacions de millora en les estacions
més antigues amb problemes d’accessibilitat.

8.11.6 PORT
Modernitzar la xarxa de ferrocarrils de rodalia i millorar
la fiabilitat de la xarxa en hores punta.

8.11.4 ESTACIÓ DE LA SAGRERA
Completar amb caràcter d’urgència la cobertura de les
vies als barris de Sant Andreu i Sant Martí, per guanyar
espais públics i millorar la comunicació.
Reprendre el projecte de l’estació de la Sagrera,
adaptant-lo a les necessitats actuals de la ciutat i
garantint un finançament realista de l’obra.

Millorar la connexió de ferrocarril per potenciar el
transport de mercaderies des del port cap a altres
països i reduir la dependència del transport per
carretera.
Potenciar la indústria de reparació de iots, per convertir
el port en un referent mundial en aquesta activitat
econòmica.
Implantar les infraestructures i els acords necessaris
amb les empreses navilieres per reduir la contaminació
dels vaixells, per exemple implantant instal·lacions de
subministrament de gas liquat.

9. CULTURA
La cultura és un fet transversal de la nostra societat que
està íntimament lligat amb la resta d’àmbits d’actuació
municipal, tals com la investigació, l’ensenyament, la
ciència, la tecnologia i el benestar social.

“Una ciutat amb valors:
cultura i esport”

Barcelona ha de ser una capital cultural europea de debò,
amb projecció internacional, més enllà d’imaginàries
fronteres polítiques i lingüístiques: un gresol de cultures,
llengües i identitats, i així convé que es manifesti.
Barcelona ha de potenciar el seu paper de referent
cultural per la seva potent indústria literària, per la
seva capitalitat editorial i el gran nombre d’autors
universals amb què compta, tant en espanyol com en
català; així, cal potenciar i projectar aquesta imatge
culta i de talent a través d’activitats culturals que
sempre haurien de tenir una vocació global.
Barcelona ha de tractar de recuperar en tots els
àmbits de la cultura i la comunicació els seus autors
i professionals tristament exiliats per qüestions
ideològiques o lingüístiques, afavorint la seva tornada
i la seva presència en la vida cultural de la ciutat, en
pro de la pluralitat, la convivència i l’entesa entre tots
els barcelonins.
Barcelona ha d’allotjar grans esdeveniments culturals
periòdics que reforcin el seu potencial cultural, similars
als que se celebren en altres ciutats com la Biennal de
Venècia, el Festival de Cinema de Sant Sebastià o ARCO.
S’han de racionalitzar i simplificar les estructures
administratives en l’àmbit cultural i fer que les
que romanguin siguin apolítiques i professionals,
orientades a oferir al ciutadà una cultura lliure,
accessible i no dirigista.
Prioritzarem el criteri de qualitat dels productes
culturals com a únic requisit per a la concessió d’ajudes
i subvencions públiques, i posarem en pràctica un
repartiment equitatiu de les mateixes, que limitarem
a una quantitat raonable, a fi d’evitar la competència
deslleial, el dirigisme cultural i el clientelisme polític.
Hem d’oferir una oferta cultural adequada a tots els
districtes municipals de Barcelona per potenciar així
els espais culturals i aproximar l’oferta als ciutadans.

Fomentarem el suport a aquelles institucions privades
de tradició històrica que avui dia estan en perill de
desaparèixer, i reforçarem el suport a les cases
regionals per la seva aportació cultural a Barcelona.
Defensarem nous usos culturals, no ideològics, per al
Centre Cultural del Born.
Incentivarem el consum cultural en dies laborables
allargant els horaris, fomentant els espectacles de música,
revista i microteatre més enllà de l’horari habitual.
Incentivarem, a més, la recerca de nous models de
negoci per a la indústria cultural, com, per exemple,
les llibreries temàtiques.
Incrementarem i millorarem l’oferta cultural durant els
mesos d’estiu, particularment a l’agost, per oferir al turista
una oferta cultural de qualitat i d’oci cívic a Barcelona.
Ampliarem l’oferta i el programa del Teatre Grec el mes
d’agost com a oferta cultural per al turisme.
Crearem les condicions necessàries perquè els
emprenedors culturals, ja siguin barcelonins o de
qualsevol altre lloc del món, puguin desenvolupar les
seves idees a Barcelona facilitant-los seus creatives
amb independència de la seva llengua o nacionalitat.
Incentivarem la recuperació del Paral·lel com l’espai
emblemàtic del teatre de varietats, el music hall i
el cabaret.
Buscarem posicionar Barcelona com la capital de
la trobada cultural entre Europa i Amèrica Llatina
fomentant els intercanvis culturals i els esdeveniments
que propiciïn la trobada i la promoció de produccions
culturals. Destinarem un espai estable a la ciutat per
afavorir i aglutinar aquests intercanvis i trobades, que
actuarà com una forja de contemporaneïtat, de nous
projectes i de mestissatge cultural.
Afavorirem la presència a Barcelona de les grans
institucions culturals de la resta d’Espanya, amb la
realització d’activitats culturals periòdiques. Impulsarem
albergar a la nostra ciutat exposicions temporals de
grans museus com el Reina Sofía, el Guggenheim, el
Prado, etc., i exhibir regularment espectacles de teatres
i companyies nacionals com el Teatro de la Zarzuela,
la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la Compañía
Nacional de Danza, el Centro Dramático Nacional, etc.

9.1 Biblioteques
Seguirem impulsant el Pla de Biblioteques, promourem
noves instal·lacions als barris per fer-les accessibles
a tota la població i modernitzarem la xarxa de
biblioteques existent. Ampliarem els seus horaris, en
potenciarem l’ús com a centres d’estudi i formació
i, per prevenir l’exclusió digital, les dotarem amb
ordinadors i accés a internet.
Barcelona és una de les tres úniques províncies
d’Espanya que no posseeix biblioteca provincial. A
Ciutadans C’s considerem imprescindible iniciar la
seva construcció tal com estava previst i pressupostat.

9.4 Guia de carrers
i inscripcions públiques
Establirem com a prioritat la conservació o recuperació
de les denominacions històriques dels carrers i
l’eliminació d’aquelles dedicades a persones o entitats
que hagin difós idees racistes o xenòfobes.
Igualment es retiraran totes les plaques que retin
homenatge a personatges històrics que hagin incitat
a l’odi, format part de bandes armades, comès crims o
delictes econòmics. La informació continguda en totes
les plaques informatives col·locades en elements del
paisatge urbà haurà d’ajustar-se rigorosament a la
realitat històrica.

Promocionarem l’esport base com a element de
l’educació integral de la persona, ja que les activitats
en etapes formatives ajuden a desenvolupar l’esperit
esportiu i fonamentar el respecte a un mateix i als
altres. Per aconseguir-ho és necessari mantenir
programes estables d’activitats extraescolars que
generin espais d’integració i incorporin els valors de
la disciplina, l’esforç, la superació i el treball en equip.
Implementarem programes educatius per bandejar dels
establiments esportius les manifestacions de violència
per part de jugadors o espectadors i fomentarem la
tolerància i el respecte a les normes i als altres.
Evitarem l’ús de l’esport com a eina ideològica. El
nostre objectiu serà que els esdeveniments esportius
s’organitzin de manera apolítica per evitar convertir
l’esport en un element de confrontació.

9.2 Centres cívics
Els centres cívics han d’apropar la cultura als ciutadans,
oferint-los la possibilitat de ser protagonistes i
facilitant-los l’ús de sales per a activitats i tallers, ja
que els ciutadans no són tan sols consumidors sinó
part actora en la cultura. Fomentarem els centres
cívics com a punts de trobada dels veïns ampliant els
seus horaris i oferint activitats culturals que fomentin
la convivència.

9.3 Centres socials autogestionats
Proposarem una regulació temporal, selectiva cas per
cas, dels centres socials autogestionats, en funció de
l’aportació sociocultural que proporcionin al barri en
el qual s’ubiquin, sempre que compleixin amb uns
determinats requisits quant al temps d’ocupació, estat
de l’immoble, relació amb el propietari, activitats, estat
sanitari, etc.

10. BARCELONA
CIUTAT ESPORTIVA
Barcelona es va convertir, després dels Jocs Olímpics de
1992, en una capital esportiva de referència mundial i
és avui la ciutat europea amb més practicants d’esport.
En l’actualitat compta amb una àmplia xarxa de
poliesportius municipals, clubs esportius, associacions
i entitats esportives de gran tradició que faciliten la
pràctica de l’exercici físic als ciutadans de tots els
barris, un instrument fonamental per a la cohesió social
i un potent factor d’integració entre els més joves. Així
ho demostra, per exemple, el fet que els barcelonins es
desplacin habitualment amb bicicleta, amb patins sobre
rodes o, en el cas dels més joves, amb patinet.
L’esport constitueix també un eficaç instrument per
a la transmissió de valors. L’esforç, la superació i la
sana competitivitat constitueixen el fonament d’una
societat sana. Per tot això, Ciutadans-C’s pretén
que Barcelona continuï sent la seu dels millors
esdeveniments esportius, que aporten valor afegit a
la marca Barcelona, són esdeveniments sostenibles,
amb un gran poder de comunicació i una acceptació
massiva. És per tot això que per a Ciutadans-C’s és
important mantenir l’esport com una de les principals
activitats dels barcelonins de totes les edats.

Fomentarem l’esport base donant suport i participació
als clubs, federacions i entitats de la ciutat.
Ciutadans-C’s realitzarà un seguiment i donarà suport
a les joves promeses implementant un sistema
d’ajudes per evitar que, per falta de mitjans, deixin les
seves carreres i metes esportives.
Elaborarem un programa i un mapa dels equipaments
esportius de la ciutat, per fer-ne el seguiment i un
manteniment idoni. També promocionarem nous
equipaments on sigui necessari.
Facilitarem l’accés a totes les instal·lacions de totes
les persones amb discapacitat física, mental o
sensorial mitjançant programes específics, treballant
conjuntament amb associacions i entitats.
Així mateix, proposarem que es realitzin seminaris de
pràctica esportiva per a les famílies i acompanyants
perquè, d’aquesta manera, puguin seguir exercitant-se
a les seves llars i als espais públics de la ciutat.
Ciutadans-C’s apostarà per l’activitat esportiva
en espais oberts amb la creació de rutes urbanes
biosaludables per a corredors i passejants, establint
circuits senyalitzats que permetin la convivència de
l’exercici esportiu amb el passeig per als vianants.

Incrementarem les ajudes a les famílies amb
menys recursos per a les activitats esportives en
espais extraescolars i en períodes vacacionals amb
programes de suport i preus públics bonificats.
Fomentarem esports i jocs que afavoreixin la interrelació
i el pensament lògic, com per exemple els escacs.

11 LA GESTIÓ ECONÒMICA
MUNICIPAL
Gestionarem la hisenda municipal atenent a criteris de
suficiència financera i estabilitat pressupostària, amb el
compromís de dur a terme una gestió transparent i eficaç.
Fomentarem, tenint en compte les característiques de
la ciutat de Barcelona, una major implicació ciutadana
en la confecció del pressupost municipal mitjançant
la convocatòria d’una audiència pública, perquè les
diferents organitzacions socials, comunitats, etc., puguin
fer-hi aportacions abans de la seva aprovació pel Ple.
Evitarem les desviacions pressupostàries mitjançant
controls trimestrals per àrea municipal, valorant els
beneficis econòmics i socials de les accions, l’origen
de les desviacions i exigint total transparència en la
seva justificació i rendició de comptes.
Gestionarem els edificis i el patrimoni municipal
i els seus equipaments amb criteris d’eficiència
i rendibilitat apostant per una economia social i
mediambientalment més sostenible i ecològica.
Ciutadans-C’s promourà reduir al mínim imprescindible
el nombre d’alts càrrecs i càrrecs de confiança i
limitarà el nombre d’assessors i empreses externs
prioritzant l’aprofitament dels recursos i disponibilitat
de funcionaris públics capacitats per realitzar
aquestes funcions.
Suprimirem els privilegis dels càrrecs electes que
suposin despeses supèrflues a les arques municipals,
en particular els cotxes oficials, xofers, escortes, etc.,
limitant-los únicament als casos imprescindibles, que
hauran de justificar-se i ser aprovats pel Ple.

Eliminarem la despesa de propaganda i limitarem
severament la despesa en publicitat, informes i protocol.
Establirem normes clares i estrictes sobre la concessió de
subvencions basant-nos en la utilitat social de les mateixes
i garantint la fiscalització prèvia del motiu de subvenció.
Els salaris dels càrrecs electes, assessors i càrrecs de
confiança hauran de fixar-se en funció de la responsabilitat
de cada càrrec i conforme a paràmetres nacionals.
Reduirem al mínim les empreses municipals sobre la
base de criteris d’eficàcia i rendibilitat i exigirem plena
transparència en la seva gestió i rendició de comptes.
Mantenir amb caràcter permanent una comissió
de control del deute que la Generalitat manté amb
l’Ajuntament de Barcelona a través d’una auditoria
externa, que hauria de contractar-se mitjançant licitació
pública amb la finalitat de controlar que la naturalesa
del deute s’ajusta a l’interès general dels ciutadans
barcelonins, i vetllar pel pagament de la mateixa.

11.1 El sistema de finançament
municipal
Barcelona compta amb un règim econòmic especial
en atenció a la seva condició de capital autonòmica i
per la seva elevada demografia. El seu pressupost es
nodreix principalment dels recursos no tributaris i dels
ingressos tributaris obtinguts pels tributs propis i per la
participació en els tributs de l’Estat i de la Generalitat.
Com a mesura per a la reactivació econòmica
Ciutadans-C’s proposa una contracció de la pressió
fiscal municipal, amb les següents propostes:
Disminució de la pressió fiscal.
Congelació dels valors cadastrals dels habitatges i
places d’aparcament annexes o complementàries
dels habitatges per als propers anys i fent-ho extensiu
als locals comercials de les PIMES i reduint el tipus de
gravamen actual en un 10 per cent.
Reduir en un 10 per cent el percentatge del recàrrec
que s’aplica sobre la base liquidable de l’IBI i que

s’inclou en el rebut de l’IBI amb la denominació de
tribut municipal «TM», que s’ha incrementat durant
els últims 5 anys, per contribuir al finançament del
transport públic metropolità.
Pel que fa a la plusvàlua municipal (IIVTNU), no hi ha
dubte que la crisi immobiliària ha influït en la recaptació
d’aquest impost. Molts ajuntaments, entre ells el de
Barcelona, no han actualitzat els valors cadastrals del
sòl durant diversos anys, però el 2014 i, posteriorment,
el 2015, l’Ajuntament de Barcelona s’ha acollit a
l’actualització dels valors cadastrals per coeficients
establerta en les successives lleis de pressupostos
generals. Això ha provocat un increment de la base
imposable d’aquest impost i una pujada de la quota
a pagar pel contribuent. La congelació dels valors
cadastrals en l’IBI implica una congelació de la quota
d’aquest impost, però aquesta també es pot congelar
disminuint el percentatge que s’ha d’aplicar per obtenir
la base imposable o, si escau, rebaixar el tipus màxim
de gravamen per sota del 30 per cent actual.
Pel que fa a la plusvàlua municipal, establirem
bonificacions de caràcter social en funció del nivell
de renda disponible.
El finançament de l’Ajuntament de Barcelona es pot i
ha de completar-se amb un augment en la participació
dels tributs que gestiona l’Estat: IRPF, IVA.
Iniciarem la negociació amb la Generalitat de
Catalunya per millorar la participació en l’impost sobre
transmissions patrimonials, successions, donacions
i per incrementar la participació en la recaptació de
la taxa turística de la ciutat de Barcelona fins a un
80 per cent, tot això per poder disminuir la pressió
fiscal municipal o disminuir els tributs propis, que tan
directament afecten la butxaca del ciutadà barceloní.

11.2 Empreses municipals
Les actuals empreses municipals de Barcelona i
societats dependents són les següents:
Informació i Comunicació de Barcelona
Barcelona Activa

Barcelona Gestió Urbanística
Barcelona de Serveis Municipals (BSM)

12.1 Lleialtat a la Constitució
i a les institucions democràtiques

Parc d’Atraccions Tibidabo
Cementiris de Barcelona
Mercabarna
Tractament i Selecció de Residus
Barcelona d’Aparcaments Municipals

Ciutadans-C’s s’oposarà a tota proposta contrària a
la Constitució i als principis democràtics legalment
establerts per l’expressió de la voluntat democràtica
dels ciutadans. Ens oposem, per tant, al fet que els
ajuntaments realitzin consultes sobre qüestions que
excedeixin l’àmbit competencial municipal.

Barcelona d’Infraestructures Municipals
Foment de Ciutat Vella
De totes elles, dues són rellevants a nivell pressupostari:
Barcelona de Serveis Municipals i Barcelona
d’Infraestructures Municipals. En els últims anys el
control i gestió d’aquestes empreses no ha respost a les
exigències de transparència que la llei aprovada exigeix,
motiu pel qual Ciutadans-C’s proposa:
Publicar els indicadors de gestió de tots i cadascun
dels serveis de les societats municipals i presentar els
seus balanços comptables, a més de complir amb les
seves obligacions mercantils.

12.2 Compliment
de les sentències judicials
Ciutadans-C’s exigirà el compliment de les sentències
judicials, i els seus regidors i alcaldes les aplicaran en
els seus municipis.

12.3 Respecte
a les llengües oficials

Fer públics els comptes de pèrdues i guanys individualitzats
de cadascun dels serveis per saber el cost del servei.
Establir les retribucions dels directius de les empreses
públiques municipals conforme a la taula de salaris públics.
Fer públic al portal de transparència l’estudi
economicofinancer del preu de cadascun dels
serveis que paguen els ciutadans, com per exemple
el pagament de l’entrada al Park Güell.

12 AJUNTAMENTS LLEIALS
A LA CONSTITUCIÓ
Ciutadans-C’s vetllarà perquè l’Ajuntament de
Barcelona compleixi la legalitat i respecti l’estat de
dret. Per això Ciutadans-C’s continuarà exigint en totes
les situacions que sigui necessari:

Als ajuntaments de les comunitats autònomes
amb diverses llengües oficials, Ciutadans-C’s
exigirà, d’acord amb la jurisprudència del Tribunal
Constitucional, que siguin totes d’utilització normal
per part de l’Administració, sense que cap d’elles sigui
preferent, i vetllarà perquè així es reflecteixi en els
reglaments d’usos lingüístics dels ajuntaments.

12.4 Respecte als símbols
nacionals, autonòmics i municipals
Ciutadans-C’s vetllarà perquè les banderes d’Espanya
i de la respectiva comunitat autònoma onegin en tots
els edificis públics i en els actes oficials, així com la
bandera del municipi, en els termes previstos en la Llei
de símbols i banderes.
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