
Comissió 1
La Barcelona sostenible



 

PROPOSTA DE DICTAMEN APARTAT A 

Motivació del Dictamen 

El present dictamen fa una proposta de valoració de les esmenes rebudes en relació a l’apartat 

A “La Barcelona atrevida”. S’han rebut un total de 17 esmenes de la militància. 

En general s’han acceptat la majoria d’esmenes, i a continuació passem a comentar aquells 

canvis més rellevants que s’han introduït a la ponència. 

En primer lloc, hi ha un conjunt d’esmenes que en l’apartat que recorda els elements “atrevits” 

durant els mandats d’alcaldes socialistes. Aquestes s’han acceptat en general.  

També hi ha un grup d’esmenes d’errades ortogràfiques, i un conjunt de propostes relatives a 

ampliar el concepte de llibertat que s’accepten.  

Per últim hi ha una esmena de JSC que proposa ampliar l’apartat amb una reflexió sobre 

processos participatius i pressupostos participatius. Tot i que es considera molt interessant no 

es considera que correspon en aquesta apartat aquest tema. Ja que aquest apartat és més 

inspiracional de quina ha de ser l’actitud de cara al govern de l’Ajuntament de Barcelona en el 

proper mandat.  

 

Dictamen de les emenes 

Esmena de Sants-Montjuic (pàgina 3; línia 6) 

Afegir al final del text com a punt i seguit:  
“La Barcelona que anteposa el benestar dels seus ciutadans, les ciutats són persones”. 
 
S’accepta però posant-la com penúltima frase del paràgraf.   

 

Esmena d’Eixample (pàgina 3; línia 7) 

Substituir:  

Barcelona no pot deixar escapar el seu futur. Un futur que comença ara, que Barcelona ha de 

liderar, que un alcalde una alcaldia socialista ha de liderar”. 

S’accepta.   

 

Esmena de Sants-Montjuic (pàgina 3; línia 13) 



Substituir “…– del Besòs a la Zona Franca_ …” per “… - del barri del Besòs al barri de la Marina-

…” 

S’accepta.   

 

Esmena de Pilar Sanchez (pàgina 3; línia 15-20) 

 

Substituir “Quan es va atrevir a dissenyar el Pla Cerdà i crear l’Eixample.” 

  Per  “Quan es va atrevir a desenvolupar el Pla Cerdà i crear l’Eixample”. 

S’accepta.   

 

Esmena d’Eixample (pàgina 3; línia 17) 

Suprimir:  

Quan es va atrevir a tirar a terra les muralles”. 

No s’accepta.   

 

Esmena de Sarrià-Sant Gervasi (pàgina 3; línia 18) 

Substituir  

20 Quan es va atrevir a organitzar les exposicions universals i fer de Montjuïc la muntanya de 

la cultura 

20 Quan es va atrevir a organitzar les exposicions universals i fer de Montjuïc un ampli espai 

cultural.” 

S’accepta.   

 

Esmena de Sants-Montjuic (pàgina 3; línia 22) 

Afegir nou punt i apart després línea. 

“Quan es va organizar el Fórum de les Cultures” 

S’accepta.   

 

Esmena d’Eixample (pàgina 3; línia 22) 



Afegir:  

Quan es va atrevir a formar l’onzè districte: Sarajevo”. 

 
S’accepta.   

 

Esmena de Sant Martí (pàgina 3; línia 24) 

Substituir:  

Substitució de “73” per “88”, o bé afegir després de “73 barris” entre parèntesis (“Actualment 

en té 88”).”  

S’accepta subtituir “73” per “88”. 

 

Esmena d’Eixample (pàgina 3; línia 31) 

Substituir:  

“un alcalde” per “una alcaldia”  

S’accepta.   

 

Esmena de Sants-Montjuic (pàgina 4; línia 48) 

Després de “…amb la necessitat de prosperar personalment…” afegir “, 

gaudint en llibertat” 

S’accepta.   

 

Esmena de Nou Barris (pàgina 4; línia 46) 

Substituir: 

“…i fer una barris…” Per: “…i fer uns barris…” 

S’accepta.   

 

Esmena de Nou Barris (pàgina 4; línia 57) 

Substituir: 



“…home si dones…” Per: “…homes i dones…” 

S’accepta.   

 

Esmena de Sants-Montjuic (pàgina 4; línia 57) 

Afegir com a punt i seguit al final del paràgraf. 

“La via pública ha de sentir-se com un espai de llibertat, per la qual cosa en l’àmbit de la 

seguretat viària haurem d’aconseguir que el respecte entre ciutadans i a les pròpies normes, 

tots els rols de conductors i vianants han de conviure sense exclusions” 

S’accepta.   

 

Esmena de Sants-Montjuic (pàgina 4; línia 65) 

Afegir com a punt i seguit el següent: 

“Cal estar atents a les reivindicacions que de manera justa i coherent es plasmi per 

organitzacions que recullin el sentir de la ciutadania en el seu àmbit corresponent.” 

No s’accepta.  Aquest missatge ja es desprèn del paràgraf anterior (línies 58 i 59). 

 

Esmena de JSC (pàgina 4; línia 48) 

Incloure:  

1. Per una ciutat participativa i democràtica 
 
Barcelona és una ciutat cosmopolita, on els processos de grans transformacions globals tenen 
un impacte palpable i contundent. Per fer front a aquests canvis i adaptar-se a les noves 
circumstàncies que vivim, la ciutat ha de posar en marxa unes polítiques públiques al servei de 
tothom. Però aquestes iniciatives han de ser elaborades i implementades des del consens, 
implicant al conjunt de la població i no només a una part d’aquesta. Per aconseguir aquest 
consens, per tant, és necessari involucrar a la ciutadania en els processos d’elaboració i 
seguiment de les polítiques metropolitanes, fent-la partícip activa en la construcció de la ciutat. 
Per a convertir a Barcelona en una ciutat al servei de la seva població, cal que des de 
l’Ajuntament s’impulsin els processos de participació ciutadana, tant a nivell consultiu per a 
actuacions directes en la transformació dels barris com a nivell deliberatiu, esdevenint el major 
exponent d’aquest últim els Pressupostos Participatius. 
 
 Ciutat participativa, ciutat democràtica 
Les i els socialistes som conscients de la importància capdal que té la participació ciutadana en 
els processos d’elaboració i implementació de polítiques públiques, essent tres els  motius 
principals que sostenen la necessitat d’involucrar a la població local: 
- La participació profunditza en la democratització de la urb. 



- La participació expandeix les relacions socials entre veïnes i veïns, generant un capital 
social de gran valor per al bon funcionament de la ciutat. 
- La participació millora l’eficàcia de les polítiques públiques al tenir en compte les 
experiències de les persones que, en última instància, són afectades per les iniciatives del 
consistori.  
 
Barcelona és una ciutat de gran tradició democràtica, amb xarxes de participació ja establertes 
(iniciatives ciutadanes, Consells de Barri o Audiències públiques de districte entre d’altres) que 
no han de ser ni ignorades ni desaprofitades. El potencial d’aquests òrgans de participació i 
iniciatives ciutadanes és un actiu molt important que, tingut en compte, pot tenir un impacte 
clarament positiu en la transformació de la ciutat. 
 
 Uns processos en millora constant 
Encara que en els últims anys la participació ciutadana ha estat un aspecte molt victorejat per 
l’Ajuntament de Barcelona, la seva involucració per part de la població i el seu impacte real ha 
resultat ser molt més reduït de l’esperat. 
A més dels òrgans de participació territorial, a Barcelona hi ha més de 500 òrgans de 
participació ciutadana. Encara que es van idear per tenir certa importància en l’elaboració de 
propostes, la realitat és que aquests s’han anat desactivant i perdent eficàcia degut a que 
només es reunien per iniciativa de l’Ajuntament. Tal és, per exemple, algunes Comissions de 
Seguiment dels Plans de Barris que han hagut de ser reemplaçades per altres òrgans amb 
l’objectiu de no solapar funcions una vegada la seva activitat esdevingué nula. 
També la coordinació entre departaments que porten a terme processos participatius ha estat 
un impediment per al seu bon funcionament. Encara que el Programa de Coordinació 
Interdepartamental ha intentat resoldre aquesta problemàtica, no s’ha pogut assegurar un 
seguiment coordinat entre administracions dels processos participatius.  
Però on els processos d’iniciativa han tingut més fallida ha estat en els pressupostos 
participatius de Barcelona. Amb un pressupost de 30 M€ en 2 anys, aquesta iniciativa 
deliberativa ha posat en marxa 76 projectes que afecten als diferents districtes de la ciutat. 
Però lluny d’involucrar a una part important de la població, la realitat és que nomes prop d’un 
3% del cens (39.433 persones) han participat en el procés. Aquest 2022, els nous pressupostos 
participatius només representaran el 0,38% del pressupost total de l’Ajuntament (13 M€ d’un 
total de 3.046 M€). 
La majoria de processos de participació s’anuncien i es realitzen a través de la plataforma 
digital Decidim Barcelona, sense oblidar el pes fora de l’àmbit digital que també ha tingut forta 
presència. Aquesta plataforma ha fet que un conjunt ampli de persones hagi tingut accés a la 
informació necessària per poder involucrar-se en els processos, a més de ser una eina de 
participació. També ha resultat en una millora substancial de l’exercici de transparència sobre 
les iniciatives participatives.  
Però encara que és important tenir en compte les dimensions digitals dels processos 
participatius, aquests no es poden articular exclusivament dins d’aquest àmbit, doncs aparten 
aquells sectors de la població que per desconeixement, per circumstàncies materials o per 
altres qüestions no accedeixen a aquests mitjans. És per això que tot procés participatiu i, 
sobretot, uns pressupostos participatius justos i inclusius han de tenir en compte totes les 
dimensions possibles per involucrar a la ciutadania.  
Per poder fer uns pressupostos participatius adequats al conjunt de barcelonines i barcelonins 
(extensible també a la resta de processos participatius de la ciutat) cal que una gran part de la 
població hi prengui partit. Només a través de la involucració ciutadana i fent que les persones 
se sentin part de la transformació metropolitana aconseguirem democratitzar les polítiques 
públiques de la ciutat, millorant tant la seva elaboració i implementació com la seva 
acceptació. 
 



 Polítiques de consens per a la ciutat 
En primer lloc, cal que les iniciatives de participació ciutadana tinguin un pes molt més gran en 
la elaboració, implementació i seguiment de polítiques públiques, tant a petita (carrers o 
barris) com a gran escala (Àrea Metropolitana). Per això és necessari involucrar als òrgans de 
participació ciutadana més importants, els Consells dels Barris, en la transformació de la ciutat, 
promovent plans de consulta i tenint en compte les seves opinions i suggeriments.  
Aquest és també el cas dels Plans de Barris, on involucrar a les persones directament afectades 
per les seves decisions té un impacte positiu no només en la seva implementació, sinó també en 
la seva acceptació.  
La coordinació entre departaments de l’Ajuntament ha de ser també una prioritat amb 
l’objectiu de fer més eficients els plans de participació i aconseguir un resultat més efectiu en la 
seva implementació i seguiment. Per això cal desenvolupar un pla de coordinació més eficient, 
que pot estar inclòs en el Reglament de Participació Ciutadana (actualment en tramitació), 
essent un punt de partida interessant per a la millora dels mecanismes de participació.  
En segon lloc, els pressupostos participatius han d’esdevenir una eina de referència en la 
democratització de les polítiques públiques de la ciutat. Per això hem d’augmentar el 
pressupost destinat al procés deliberatiu, fent que aquesta iniciativa sigui percebuda amb la 
importància i interès que mereix.  
Aquesta importància, doncs, s’ha de reflectir en una major participació en els pressupostos 
participatius. Que no només siguin resultat de la voluntat d’un 3%, sinó fruit d’un consens 
general del conjunt de la població. És necessari que es posin a la seva disposició els recursos 
necessaris per a que ciutadanes i ciutadans de Barcelona tinguin coneixement d’aquest procés 
més enllà de l’àmbit digital i simplificant la seva metodologia per fer-la apte per a tots els 
públics. Així mateix, potenciar la formació i la informació sobre la plataforma decidim al 
conjunt de la població per tal de fer més inclusius i eficaços els processos participatius. 
 
La democratització de la ciutat no ha de ser un fi en sí mateix. Ha de ser un mitjà per impulsar 
polítiques eficaces i eficients, polítiques de consens que involucrin al conjunt de barcelonines i 
barcelonins. Cal aprofitar les xarxes ja existents d’una ciutat participativa i inclusiva, una urb 
que s’ha anat construït des de la ciutadania i per a la ciutadania, per fer front a les 
transformacions que ja tenen un impacte profund i evident en la vida de la seva població.  
 

No s’accepta. Aquest apartat és més genèric i en tot cas, en l’apartat de Convivència, tot i 

que no es fa l’enfoc a la participació ciutadana en aquest document.    

 

Esmena de Sant Martí (pàgina 4; línia 66) 

Adició:  

Aquest document no pretén ser una proposta global del PSC per al Ajuntament de Barcelona, 
sinó una proposta per als concrets temes que tracta: sostenibilitat, progrés econòmic, ordre i 
convivència i obertura. 
 
S’accepta parcialment. 

Aquest document no pretén ser una proposta global del PSC per al Ajuntament de Barcelona, 
sinó una reflexió per als concrets temes que tracta: sostenibilitat, progrés econòmic, ordre i 
convivència. 
 



 

 

 

 

 

  



PROPOSTA DE DICATMEN APARTAT B 

Motivació del Dictamen 

El present dictamen fa una proposta de valoració de les esmenes rebudes en relació a l’apartat 

B “Barcelona, una ciutat amb un futur sostenible”. S’han rebut un total de 113 esmenes de la 

militància, la qual cosa demostra que la sostenibilitat genera una gran preocupació i interès i 

que és un dels reptes decisius de la propera dècada. 

En general s’han acceptat la majoria d’esmenes, i a continuació passem a comentar aquells 

canvis més rellevants que s’han introduït a la ponència. 

En primer lloc, hi ha una proposta de la Federació de Barcelona que fa referència a la 

necessitat de repensar de forma compartida la metròpoli per fer front a les necessitats del 

s.XXI. Concretament es proposa que l’Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb els 

Ajuntaments colindants en la trama urbana a Barcelona, tiri endavant un concurs global 

perquè equips pluridisciplinars d’arquitectes, enginyers, economistes, sociòlegs i ambientòlegs 

defineixin com ha de ser l’espai urbà de la Gran Barcelona del S.XXI.  

Un altre tema recurrent de calat i que té a veure amb la visió metropolitana per encarar els 

reptes actuals i futurs té a veure amb treballar per tenir una ciutat dels 15, 30 o 45 minuts, en 

la que la qualitat de vida sigui el centre de les polítiques urbanístiques, de mobilitat, 

d’habitatge i econòmiques. En aquest sentit no s’ha acceptat una esmena de la JSC que 

demanava eliminar aquesta descripció del model de ciutat metropolitana per la que treballem. 

Un altre tema de calat que ha sorgit entre les esmenes és la postura del PSC en relació a les 

superilles. Concretament l’agrupació de Gràcia proposa afegir a l'apartat d'Espai públic un 

plantejament breu de quina idea de superilla tenim els i les socialistes. 

També, a proposta de l’agrupació d’Horta Guinardó, s’ha afegit un vector indispensable per la 

transició ecològica de les ciutats denses i compactes, que fa referència la transformació del 

model energètic fòssil cap a un nou paradigma energètic renovable.  

A proposta de l’agrupació de Sarrià – Sant Gervasi s’ha acceptat parcialment modificar el títol 

d’una de les dimensions de la Barcelona de les 7 dimensions que proposa la ponència. En 

aquest sentit, es diferencia el terme “accessible” (que fa referència a l’accessibilitat universal) 

per “connectada” (que fa referència a la mobilitat), establint-se la 4a dimensió de la Barcelona 

que volem impulsar en: “Una CIUTAT CONNECTADA I ACCESSIBLE”, amb una mobilitat 

sostenible i eficient, i alhora accessible per a tothom. 

S’ha inclòs també una esmena de l’agrupació de Sarrià – Sant Gervasi que fa referència a 

l’impuls de polítiques d’art públic i polítiques culturals que enforteixin les noves centralitats 

econòmiques i culturals del Barcelona Green Deal, que aportin qualitat a l’espai públic, 

incrementin el sentiment de pertinença i la qualitat de vida i reforcin el model de ciutat 

policèntrica que estem impulsant.  

 



Dictamen de les emenes 

Esmenes de la Federació de Barcelona 

Esmena de la Federació de Barcelona 

Línia 350 

Afegir: “Per mantenir aquest esperit d’innovació en l’espai públic, i amb l’objectiu de cercar 

una millor qualitat de vida pels veïns i veïnes de Barcelona,  llençarem un concurs global 

perquè equips pluridisciplinars d’arquitectes, enginyers, economistes, sociòlegs i ambientòlegs 

defineixin com ha de ser l’espai urbà de la Gran Barcelona del S.XXI.  

Volem que els millors professionals de Barcelona i del món ens ajudin a pensar la Barcelona del 

futur. Que revisin els usos dels parcs, de les places, i és clar, dels carrers, pensant per a tots els 

usos i per al conjunt de l’espai urbà. 

I volem que aquesta visió oberta, amplia de l’espai urbà, de l’espai públic, volem fer-la amb 

tothom, amb els ciutadans, però també volem compartir-la amb els municipis colindants a la 

trama urbana a Barcelona. L’Hospitalet, Cornellà, Esplugues de Llobregat, Sant Just Desvern, 

Sant Adrià, Santa Coloma de Gramanet i Badalona.  “ 

S’accepta 

Esmenes de la JSC 

Esmena de la JSC  

Línia Tot el text 

Correcció i adequació del text 

S’accepta parcialment, doncs fa referència a tot l’apartat B. 

 

Esmena de la JSC  

Línia 74 

Supressió de “i”. 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 86 

Substituir: “sostenibilitat “ per “Estem 100% compromesos amb la defensa del medi ambient i 

en fer…” 



S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 92 

Supressió de “per tant”.  

Afegir nova frase a partir de “Des dels socialistes…” 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 113-115 

Substituir: “ho farem” per  “Ho hem fet en el passat, quan érem responsables de l’urbanisme 

de la ciutat, també en l’actualitat, quan som responsables de la mobilitat de Barcelona, i 

continuarem fent-ho en el futur, quan governem la ciutat” 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 126 

Substituir “de cara a la galeria” per “populistes”. 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 132 

Substituir: “i ho hem de fer” en comptes de “hem de col·laborar amb les empreses”. 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 133-135 



Suprimir “I hem de fer aliances amb el sector privat, perquè és l’activitat econòmica que regeix 

les nostres societats, i per tant, cal que actuï, treballi de la forma més respectuosa possible 

amb el medi ambient.” 

S’accepta parcialment. Es proposa nova redacció en esmena de l’Agrupació de Sant Andreu. 

 

Esmena de la JSC  

Línia 219-220 

Afegir: “Per això, el PSC vol recuperar l’urbanisme com a eina per accelerar el canvi modal cap 

al transport públic i per millorar la qualitat de vida, creant oportunitats per als ciutadans i 

ciutadanes de la Gran Barcelona.” 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 232 

Afegir: “Barcelona és una ciutat amb un espai territorial limitat però alhora molt consolidada 

des del punt de vista urbanístic.” 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 333 

Afegir: “Inspirada en la filosofia del model de la ciutat dels 15 minuts” 

No s’accepta. Ja es comenta en altres parts del text. 

 

Esmena de la JSC  

Línia 379 

Substituir: “Alguns punts” en comptes d’”algunes zones”. 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  



Línia 388 

Afegir “Des del punt de vista ambiental el repte ara consisteix en reforçar el paper del riu com 

a eix vertebrador, consolidant un procés de renaturalització del mateix i una adequació de 

l’entorn, articulant-lo amb les platges…” 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 399 

Suprimir: “I el més nou” 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 401 

Afegir: “Cal doncs que aquests tres fenòmens entrellaçats (la petjada ecològica de la 

mobilitat, el pes de la mobilitat en la urb, el seu rol transformador i els nous modes de 

transport) siguin al centre del debat en relació a la mobilitat que volem.” 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 414 

Substituir “una segona” per “dos”. 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 444 

Substituir:  “que s’allunya” per “Allunyant-se” 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  



Línia 450 

Afegir: “Des de la necessitat de potenciar els models de mobilitat sostenibles, ampliant la 

xarxa de carrils bicis segregats i donant més protagonisme a la resta de sistemes de 

transport públic, fins a l'aposta per l'ús eficient i responsable del vehicle privat, acompanyant 

i promovent els canvis necessaris” 

No s’accepta. Es sobreentén. 

 

Esmena de la JSC  

Línia 460 

Substituir: “Ciutats. Per tant, cal que…” 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 482 

Substituir  “Per això, hem d’aconseguir la ciutat dels 15 minuts, però també…” 

S’accepta.  

 

Esmena de la JSC  

Línia 491 

Supressió dels punts suspensius. 

S’accepta 

 

Esmena de la JSC  

Línia 497-500 

Afegir: “Per això ens cal potenciar els modes sostenibles, especialment amb l’electrificació de 

les flotes de repartiment d’última milla, l’impuls de la ciclologística i dels centres 

d’emmagatzematge, integrant a més el transport de mercaderies entre les necessitats d’usos 

de l’espai públic en la planificació urbana.” 

S’accepta 

 



Esmena de la JSC  

Línia 615-616 

Suprimir: “la ciutat dels 30 o dels 45 minuts, que també es viable i preferible per grans 

segments de la població”. 

No s’accepta  

 

Esmenes de l’agrupació Eixample 

Esmena de l’Agrupació Eixample - Josep J. Antón García 

Línia 88 

Suprimir: “a diferència d’altres partits polítics” ....la nostra aposta per fer més sostenible la 

ciutat passa per fer-ho amb tota la seva gent. 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Eixample - Josep J. Antón García 

Línia 192 

Afegir: Les solucions digitals també seran importants per millorar l'eficiència de les 

infraestructures i els serveis en tots els sectors i a la vegada les solucions digitals no han de 

deixar ningú enrere, ni per falta de medis, capacitats ni generacionals. 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Eixample - Josep J. Antón García 

Línia 215 

Substituir “un alcalde socialista” per “una alcaldia socialista” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Eixample - Josep J. Antón García 

Línia 221 

Suprimir “tinents d’alcalde d’altres formacions polítiques” 

S’accepta 



 

Esmena de l’Agrupació Eixample - Josep J. Antón García 

Línia 241 

Substituir: “Les propostes per regenerar el teixit urbà de Barcelona es poden agrupar en sis 

set àmbits urbans:” 

 

Esmena de l’Agrupació Eixample - Josep J. Antón García 

Línia 376 

Substituir “buit urbà” per “pulmó verd” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Eixample - Josep J. Antón García 

Línia 461 

Afegir: cal que ho facin de la manera més segura per ells i pels vianants “amb una xarxa clara, 

segura i eficient” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Eixample - Josep J. Antón García 

Línia 491 

 Afegir : el desplegament d'una xarxa d'infraestructures de carrega... “elèctrica de fonts 100% 

sostenibles” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Eixample - Josep J. Antón García 

Línia 551 

Afegir: “En clau de futur, cal començar la planificació estratégica d’adaptació de la Ciutat al 

model energètic basat en l’hidrogen, tant a nivel mobilitat com per a usos domèstics” 

Correcció a la nota de peu: (6) TERTEJ: Transició Ecològica Justa 

S’Accepta 



Esmena de l’Agrupació Eixample – Sergi Lòpez-Grao 

Afegir: 

1) Vincular ODSs a cada un dels Objectius i Capítols.  

2) Feminintzar-lo, quw el document llueixi un Relat articulat amb criteris d'Urbanisme de 

gènere. 

3) Urbanisme Sostenible i Progressista, inclusiu de les Ciutats de la Regió Metropolitana que se 

senten íntimament vinculades amb Barcelona i que no entenen que no se'ls rebi amb una 

actitud obertament acollidora.  

Assolir que Barcelona es reformuli com la Capital que és de Catalunya lluint un renovat model 

de mobilitat comprensible, replicable i escalable a la diversitat de Ciutats de la Regió 

Metropolitana, que al seu temps estiguin ben interconnectades al Territori amb una xarxa de 

Mobilitat I de intercanviadors modals que desembarqui a la Ciutat Capital ben dotada amb un 

sistema de Mobilitat interior Sostenible, amable, inclusiva i acollidora. 

4) Assolir que la Transició Energètica esdevingui una veritable Revolució Energètica. Impulsada 

amb els incentius de Progrés que significa la injecció econòmica dels Fons Europeus 

NextGenerationEU que obren nous horitzons econòmics i financers a la implantació de les 

fonts Energètiques Renovables 

 No s’accepta el punt 1. d'ODS pq ja ho tenim a la línia 650 p. 20 

S’accepta el punt 2. d’urbanisme amb visió de gènere. A la línea 200 (ciutat asequible): 

"impulsar la igualtat de gènere”, entre oportunitats laborals i milorar la salut pública. 

S’Accepta parcialment el punt 3. A afegir al punt Ciutat metropolitana (linea 205, p. 8) 

S’accepta parcialment el Punt 4, per integrar-la en el paràgraf de la línia 560 

 

Esmenes de l’agrupació Horta-Guinardó 

Esmena de Pilar Sánchez Haro 

Línia 85 

Substituir   “fer de la nostra ciutat una de les més verdes d’Europa.”  per  “(…) i arribar a tenir 

una ciutat més verda”. 

S’accepta 

 

Esmena de Pilar Sánchez Haro 

Línia 185-190 



Afegir:  “Quant a l’activitat física es respectarà el Pla Cerdà que, fins a dia d’avui, ha estat el pla 

urbanístic que ha permès el desenvolupament de la ciutat de forma ordenada i s’ha convertit 

en el seu element distintiu.” 

No’accepta. Ja es parla al punt 2 del document. 

 

Esmena de Pilar Sánchez Haro 

Línia 350 

 “(…) i més recentment amb la pacificació de places i carrers i l’increment del verd” 

Comentari: I també l’alteració del trànsit als carrers adjacents amb més circulació i 

contaminació 

No s’accepta. 

 

Esmena de Pilar Sánchez Haro 

Línia 410-415 

“Des de les grans ciutats, (…) on el 85% dels trajectes es fan caminant i la resta es fa en 

transport públic (especialment en Metro o el bus urbà) o en bicicleta i altres sistemes de 

mobilitat personals; (…)” 

 Afegir:  En transport públic (especialment en Metro o el Bus urbà) o en moto, bicicleta i altres 

sistemes de mobilitat personals; 

S’accepta 

 

Esmena de Pilar Sánchez Haro 

Línia 435-440 

“Per una banda tenim una exigència, (…) distribució de l’espai de calçada i la vorera  als nostres 

carrers, en detriment dels vehicles. (…) espai públic i la mobilitat.” 

Afegir: “En detriment dels vehicles (automòbils, motos, furgonetes…)” 

No s’accepta. Seria redundant. 

 

Esmena de Pilar Sánchez Haro 

Línia 415-625 



“La millora (…) reduir l’accés en vehicle privat al centre de Barcelona. (…) dur a terme algunes 

reformes urbanes al centre de la ciutat (en particular a l’Eixample, el Districte amb menys 

espais verds per habitant i amb pitjor qualitat de l’aire),    (…) Green Deal metropolità.” 

Afegir: “Reduir l’accés en automòbil i moto al centre de Barcelona” 

No s’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Horta-Guinardó 

Línia 70 

Substituir contra el canvi climàtic”: substitució per “l’emergència climàtica” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Horta-Guinardó 

Línia 75 

Afegir: després de “recuperació dels carrers..”: afegir “per a un major ús peatonal” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Horta-Guinardó 

Línia 85 

Substituir “socialista amb la sostenibilitat” per “amb la lluita contra el Canvi Climàtic i la 

revolució energètica i ecològica”.  

 

S’accepta i es combina amb la de la JSC. 

 

Esmena de l’Agrupació Horta-Guinardó 

Línia 85 

Afegir: “sostenibilitat i fer”: afegir “sostenibilitat i volem fer...” 

 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Horta-Guinardó 

Línia 130 



 Substituir “, i hem de col·laborar amb les empreses perquè a través de la col·laboració públic 

privada, puguem”: substituir per: “i creiem que la col·laboració públic-privada ens podrà ajudar 

a avançar... 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Horta-Guinardó 

Línia 130 

Eliminar text de “I hem de fer aliances...” fins a “amb el medi ambient. 

 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Horta-Guinardó 

Línia 135 

Substituir: “compactes té tres vectors”: substituir per “compactes té quatre vectors”, enlloc de 

3 vectors. 

 

“descarbonització: l’activitat” afegir text:  “descarbonització: la transformació del model 

energètic fòssil cap a un nou paradigma energètic renovable, l’activitat” 

 

S’accepta 

 

 

Esmena de l’Agrupació Horta-Guinardó 

Línia 145 

Substituir: “aquest tres reptes”: substituir per “quatre reptes” 

“per garantir el benestar dels seus ciutadans”: substituir per “que garanteixin el benestar de la 

ciutadania en els àmbits socials, econòmics i ambientals”. 

 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Horta-Guinardó 

Línia 150 

Substituir: 

“alcaldes socialistes, amb...” afegir: “socialistes, amb la millora de la majoria dels barris de la 

ciutat que patien mancances urbanes, fruit d’un creixement ràpid i desordenat de l’etapa 

tardofranquista... “ 

 



Suprimir text: “camí de moltes altres” “metropolità al voltant de Barcelona en una metròpoli 

productiva” canvi text: “metròpoli de Barcelona, per construir la Gran Barcelona productiva 

 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Horta-Guinardó 

Línia 165 

Substituir: “infraestructures energètiques d’alta eficiència a tot el barri i descarbonitzant el 

subministrament d’energia” substituir per: “ invertint en rehabilitació energètica i 

descarbonitzant el consum d’energia a tots els barris”. 

 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Horta-Guinardó 

Línia 350 

Afegir: “Continuarem executant millores en l’espai públic, amb projectes que donin resposta 

als canvis ambientals i socials, però amb consens veïnal i polític, sense improvisacions, amb 

competència professional i amb nou materials i eines tecnològiques que garanteixin una bona i 

eficient execució de les obres. I per recuperar molts anys de un deficient manteniment del 

nostres carrers, abocarem recursos per: millorar l’estat i l’accessibilitat de les voreres, amb la 

renovació de la pavimentació i la implantació de plataformes úniques on sigui possible;  la 

instal·lació d’elements d’accessibilitat vertical, com escales i ascensors en els barris de 

muntanya; continuarem amb la recuperació dels interiors d’Illa de l’Eixample; reposició i 

augment del verd i de l’arbrat a les places i parcs de tots els Districtes.” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Horta-Guinardó 

Línia 380 

Afegir text: “vores del Parc de Collserola, com Font del Gos, que també...” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació Horta-Guinardó 

Línia 505 

Substituir: “impulsen el nou model energètic” substitució per: “impulsem la revolució 

energètica renovable” 

S’accepta 

 



Esmenes de l’agrupació de Sarrià-Sant Gervasi 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Blas Navalon 

Línia 380 

eliminar “de les vores” en referència al Parc de Collserola. 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Carmen Domínguez 

Línia 81 

Afegir  “ Tindrem que seguir promocionant, concretant i planificant els horts urbans i els 

terrats verds.” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Carmen Domínguez 

Línia 96 

….opinar i consensuar el futur de la mobilitat de la ciutat,…. 

Afegir desprès de la coma “Segueix sent necessari concretar i millorar la mobilitat dels veïns” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Carmen Domínguez 

Línia 115 

"Som responsables de la mobilitat de Barcelona…" suprimir “ quan governem la ciutat” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Carmen Domínguez 

Línia 172 

Una CIUTAT AMABLE, on tothom es trobi a casa seva....Afegir: “ ...i que cal millorar perquè es 

converteixi en una ciutat amable i neta també per als vianants” 



S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Josep de Barberà 

Línia 185 

Substituir “accessible” per “connectada”: “Una CIUTAT CONNECTADA, amb una mobilitat 

sostenible i eficient, per tant, és fonamental ..” 

S’accepta parcialment. Parlem de Connectada i accessible. 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Josep de Barberà 

Línia 186 

Afegir: “Una CIUTAT ACCESSIBLE, afavoridora de l’accessibilitat universal, és a dir una ciutat 

inclusiva per a tothom i que garanteixi a totes les persones el seu accés, utilització, comprensió 

i gaudi de manera normalitzada, eficient, còmoda i segura.” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Josep de Barberà 

Línia 185 

Substituir: Una CIUTAT ACCESSIBLE, amb una mobilitat sostenible i eficient, per tant, és 

fonamental  per  

Una CIUTAT CONNECTADA, amb una mobilitat sostenible i eficient, per tant, és fonamental  

S’accepta parcialment. Parlem de connectada i accessible. 

 

Línia 215 

Afegir “connectada”: “Per assolir aquesta Barcelona de les 7 dimensions (sostenible, saludable, 

amigable, pròspera, connectada, accessible....” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Josep de Barberà 

Línia 470 



“...aconseguir els recursos per invertir en la millores i ampliació dels sistemes de transport 

col·lectiu, garantir la sostenibilitat del sistema i innovar en la gestió de la mobilitat a escala 

metropolitana” Afegir:  “ També cal garantir l’accessibilitat universal per a tothom de tots els 

transports públics des del moment del seu accés fins la sortida (parades, vehicles, estacions...)” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Josep de Barberà 

Línia 594 

Afegir: “Polítiques que donin resposta global als reptes de la longevitat i el canvi demogràfic, 

garantint actuacions vers el creixent nombre de persones de +70 anys i com a eines de suport i 

pol d’atracció a la població jove, amb accions afavoridores de l’emancipació juvenil.” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Laia Nuñez 

Línia 95 

Al final del paràgraf, afegir: 

“distribució urbana de mercaderies sostenible i eficient” on esmenta “distribució de 

mercaderies”. 

A continuació, afegir:  

En el mandat 2019-23 els i les socialistes hem fet una aposta clara per l’Agenda 2030, que 

marca els objectius de sostenibilitat de la propera dècada, recordant-nos que aquesta té una 

triple perspectiva indivisible i irrenunciable:  ambiental, económica i social. Així, la prosperitat 

ha de ser compartida amb les persones i el planeta. L’assoliment de la triple dimensió de la 

sostenibilitat només será possible teixint aliances. 

Barcelona aspira a ser una ciutat climàticamemt neutra al 2050 en la línia dels objectius de la 

Comissió Europea. Els i les socialistes volem que Barcelona lideri aquest canvi de paradigma, 

avançant cap a la neutralitat al 2030, horitzó per al que és necessari assolir la neutralitat 

climàtica en determinats barris i/o sectors econòmics i socials. 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Laia Nuñez 

Línia 150 



Al final del paràgraf: Substituir “per fer-ho, Barcelona cal que sigui” per “per fer-ho, cal 

impulsar la Barcelona de les 7 dimensions” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Laia Nuñez 

Línia 175 

On hi posa “una ciutat d’escala humana”, afegir “policèntrica”. 

Al final del paràgraf, afegir: Una ciutat dels 15 minuts. 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Laia Nuñez 

Línia 180 

Al final del paràgraf, afegir: “La prosperitat compartida és la base de la bona convivència.” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Laia Nuñez 

Línia 225 

Afegir: “L’urbanisme ha d’impulsar tot allò que ens fa més resilients front al canvi climàtic i tot 

allò que garanteixi la bona convivencia, en condicions d’igualtat i inclusió, de les generacions 

futures. 

Cal seguir exportant i adaptant el model d’èxit del 22@ a diversos barris de la ciutat, creant 

noves centralitats econòmiques i culturals i barris per viure, gaudir i treballar.” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sarrià – Laia Nuñez 

Línia 350 

Després de la paraula “jerarquies” afegir: “més endavant amb la monumentalització de la 

perifèria liderada per Oriol Bohigas” 

Al final del paràgraf, afegir: 



A Barcelona existeixen 1500 escultures públiques i 4000 elements patrimonials a l’espai públic. 

Barcelona necessita una Estratègia d’art públic que estructuri la col.lecció existent per 

maximitzar el seu impacte en el benestar de la ciutadania, defineixi els mecanismes de 

finançament (aprofitant la nova Llei de mecenatge que s’està impulsant des de l’Estat) dels 

nous préstecs i adquisicions, i estableixi sinèrgies amb altres polítiques en les que l’art públic 

pot incidir en positiu. 

L’art públic és un aliat en la consolidació de noves centralitats econòmiques definides al 

Barcelona Green Deal, l’agenda per a la diversificació econòmica de Barcelona fins al 2030, 

l’enfortiment de hubs i clústers culturals, així com la dinamització econòmica de la ciutat i el 

seu posicionament i reconeixement com a co-capital cultural a Espanya. 

Així mateix, la cura del patrimoni artístic de la ciutat també enfortirà la cura i la qualitat de 

l’espai públic, així com el sentiment de pertinença a través de la creació de petits paisatges, 

fent els barris de Barcelona més habitables, amables i plens de cultura.  

S’accepta 

 

Esmenes de l’agrupació de Nou Barris 

Esmena de l’Agrupació de Nou Barris– Jordi Bouzon 

Línia 185 

Afegir després de “ i més enllà “ el següent text: “Sempre garantint  l’accessibilitat a aquest 

transport a les persones amb discapacitat”. 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Nou Barris– Jordi Bouzon 

Línia 445 

Substituir “una lògica de tribus i conflictivitat” per “una lògica de contraposició de model de 

ciutat amb una voluntat d’imposició” 

Queda així: 

Aquest debat ha estat entomat per diferents actors, polítics i socials des de posicions de 

trinxeres que accentuen una lògica de contraposició de model de ciutat amb una voluntat 

d’imposició que s’allunya d’una ciutadania diversa que cada dia és mou de manera més 

multimodal amb gran preeminència del caminar i el transport públic. No podem acceptar més 

temps un debat en termes d’enemics perquè mai s’ha construït res només amb crítiques, 

anant a la contra, i sense propostes constructives. 

S’accepta 



 

Esmena de l’Agrupació de Nou Barris– Jordi Bouzon 

Línia 420 

Afegir: “Posant també la mirada en la Barcelona ciutat més allunyada del centre, que té com 

aliat el transport públic com a mitjà pel desenvolupament de les vides dels barris amb una 

orografia més complexa” 

S’accepta parcialment. Queda així: Afegir: “Posant també la mirada en la Barcelona ciutat més 

allunyada del centre, que té com aliat el transport públic com a mitjà pel desenvolupament de 

les vides dels barris amb una orografia més complexa” 

 

Esmena de l’Agrupació de Nou Barris– Jordi Bouzon 

Línia 450 

Afegir, després del “canvis necessaris”: “Aquests canvis s’han d’acompanyar amb una visió 

transformadora clara, perquè siguin entesos de forma positiva i no com una acció extreta d’un 

imaginari allunyat de la vida quotidiana dels veïns i veïnes als seus barris. 

Hem d’aconseguir un gran pacte i acord ciutadà al voltant de la mobilitat que ha de 

contemplar els debats entre les reclamacions de proximitat, que inclou les diferències 

necessitats i cultures de mobilitat vinculades a l’edat, però sense deixar de banda les 

necessitats globals i econòmiques de la ciutat i la seva interrelació amb els territoris 

metropolitans.” 

S’accepta 

 

Esmenes de l’agrupació de Sant Andreu 

Esmena de l’Agrupació de Sant Andreu  

Línia 132 

Substituir “..., i hem de col·laborar amb les empreses, perquè a traves de la col·laboració 

públic / privada puguem avançar més ràpid ...” Per “..., i hem de potenciar la col·laboració 

públic / privada puguem avançar més ràpid ...” 

S’accepta parcialment. S’acorda la redacció d’aquesta frase proposada per l’Agrupació 

d’Horta-Guinardó que va en la mateixa línia que aquesta esmena. 

 

Esmena de l’Agrupació de Sant Andreu  



Línia 134 

Substituir “I hem de fer aliances amb el sector privat, perquè és l’activitat econòmica que 

regeix les nostres societats, ...” Per “I hem de fer aliances amb el sector privat, perquè és una 

de les activitats econòmiques més rellevants que regeix les nostres societats, ...” 

S’accepta 

Esmena de l’Agrupació de Sant Andreu  

Línia 311 

Substituir “..., caldrà abocar els recursos i afinar més en els instruments i els objectius d’un 

reciclatge massiu dels edificis d’habitatge.” Per “..., caldrà abocar els recursos i crear els 

programes necessaris per a acomplir aquests objectius.” 

No s’accepta. Per una banda hi ha el que es pot fer amb recursos públics i per una altra 

actuacions massives que requereixen de col.laboració públic-privada. 

 

Esmena de l’Agrupació de Sant Andreu  

Línia 323 

Substituir “Encara existeixen a Barcelona bosses industrials, com la del Bon Pastor.” Per 

“Encara existeixen a Barcelona polígons industrials, com el del Bon Pastor.” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sant Andreu  

Línia 386 

Afegir al  final de la línia: “Cal garantir l’accessibilitat de tots els barris de Barcelona a la llera 

del riu Besòs pel seu gaudi amb proximitat”. 

S’accepta 

Esmena de l’Agrupació de Sant Andreu  

Línia 424 

Substituir “Per poder construir un sistema de mobilitat sostenible per a Barcelona, hem de ser 

solidaris i proactius amb les reclamacions històriques dels Ajuntaments de l’AMB respecte de 

la Generalitat en qüestions de millores i noves infraestructures ...” Per  “Per poder avançar en 

un sistema de mobilitat sostenible per a Barcelona, hem de exigir conjuntament amb els 

Ajuntaments de l’AMB l’execució per part de la Generalitat de l’execució de les millores i noves 

infraestructures ...” 



S’accepta, és un tema competencial rellevant. 

 

Esmena de l’Agrupació de Sant Andreu  

Línia 426 

Substituir “... noves infraestructures en els sistemes de Rodalies, FGC o del transport col·lectiu 

per carretera.” Per “... noves infraestructures en els sistemes de ferrocarril, metro, tramvia i 

del transport col·lectiu per carretera.” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sant Andreu  

Línia 459 

Afegir a “... urbanisme intel·ligible i endreçar els nous actors ...” , “... urbanisme intel·ligible i 

endreçar i controlar els nous actors ...” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sant Andreu  

Línia 608 

Afegir al final de la línia “També s’ha d’invertir en la digitalització de les formes de pagament al 

transport públic amb la posada en funcionament definitiu i eficaç de la T Mobilitat i la 

implantació del pagament contact less a la xarxa de metro.” 

S’accepta 

 

Esmenes de l’agrupació de Gràcia 

Esmena de l’Agrupació de Gràcia - Mireia Sanromà 

Línia: apartat 3.5 Espai públic (pàg. 12) 

Sols hem rebut una esmena de Mireia Sanromà referent a les superilles (que es reprodueix 

textualment a continuació).  

“Bon dia,  M'agradaria fer arribar una esmena a un punt del document "La Barcelona atrevida". 

He trobat a faltar un esment al nostre model de pacificació de l'espai urbà. Només a l'inici, 

quan fa referència a la peatonalització dels nuclis històrics i a l'apartat 2.3 Espai públic (pàg. 

12) es fa una breu referència quan diu "i més recentment amb la pacificació de places i carrer i 



l'increment del verd". Crec que fora bo dir clarament quin és el nostre model de ciutat. Si bé el 

terme "Superilla" és un terme que pot portar referències als Comuns, renunciar al seu ús crea 

confusió, doncs és el marc mental dels comuns, però també ara ja de la ciutadania i, per tant, 

si hi renunciem -encara que sigui per esmenar-lo - ens quedem fora del debat. Proposo afegir a 

l'apartat d'Espai públic un plantejament breu de quina idea de superilla tenim, evitant la 

dicotomia "a favor/en contra" però sí dient alguna cosa del tipus "pel que fa el model de 

Superilla, tot i que estem d'acord - i els ajuntaments socialistes han estat promotors- de 

pacificar carrers i guanyar espai públic de qualitat per l'ús dels vianants, considerem que 

aquesta reurbanització s'ha de fer amb el consens de tots els agents i s'ha de fer de forma 

equitativa a tot Barcelona, prioritzant les actuacions a aquells barris que tenen menys espais 

verds públics de qualitat i, alhora, més densitat de població en habitatges més humils ." Un 

bon punt de partida seria l'article de la Laia Bonet on feia referència a la Barcelona verda i la 

Barcelona grisa. Dit això, també he trobat a faltar al document una visió més social de la ciutat: 

volem que Barcelona sigui una ciutat per a la gent gran? els joves? les famílies? Gràcies!” 

Afegir:  "pel que fa el model de Superilla, tot i que estem d'acord - i els ajuntaments socialistes 

han estat promotors- de pacificar carrers i guanyar espai públic de qualitat per l'ús dels 

vianants, considerem que aquesta reurbanització s'ha de fer amb el consens de tots els agents 

i s'ha de fer de forma equitativa a tot Barcelona, prioritzant les actuacions a aquells barris que 

tenen menys espais verds públics de qualitat i, alhora, més densitat de població en habitatges 

més humils." 

S’accepta  

 

Esmena de l’Agrupació de Gràcia - Mireia Sanromà 

Aportació genèrica: he trobat a faltar al document una visió més social de la ciutat: volem que 

Barcelona sigui una ciutat per a la gent gran? els joves? les famílies? 

No s’accepta. Ja està integrat al text que volem una ciutat per a tothom (pàg. 4), inclosos tots 

els col·lectius citats i se’n parla d’ells en diferents apartats del text. 

 

Esmenes de l’agrupació de Les Corts 

Esmena de l’Agrupació de Les Corts-  núm 1: 

Línia 267 

Afegir: “Caldria pensar doncs en combinar polítiques orientades a millorar la qualitat i 

accessibilitat del parc edificat” 

S’accepta. 

 

Esmena de l’Agrupació de Les Corts-  núm 2: 



Línia 184 

Substituir: Text original: Una ciutat accessible Text nou: Una ciutat connectada 

S’accepta. Idem agrupació Sarrià. 

 

Esmena de l’Agrupació de Les Corts-  núm 3: 

Línia 442 

Afegir al final de línia: “En aquest sentit, hem pogut veure que fites ja consolidades a la nostra 

ciutat, com és l’accessibilitat dels nostres carrers, han patit un gran retrocés.” 

No s’accepta 

 

Esmenes de l’agrupació de Sant Martí 

Esmena de l’Agrupació de Sant Martí-  Quim Carrasco 

Línia 351 

Afegir: “La ciudad debe de ser también un espacio donde puedan convivir las diferentes 

sensibilidades que puedan suscitar los animales de compañía, ya que existen ya censados por 

el colegio de veterinarios el equivalente a una por cada diez habitantes. Para ello se buscarán 

diferentes alternativas orientadas a mejorar los espacios habilitados para estos, así como 

diferentes actuaciones para que estén debidamente censados.” 

Traducció: “La ciutat deu ser també un espai on puguin conviure les diferents sensibilitats que 

puguin suscitar els animals de companyia, ja que ja existeixen censats pel col·legi de veterinaris 

l'equivalent a una per cada deu habitants. Per això es buscaran diferents alternatives 

orientades a millorar els espais habilitats per a aquests, així com diferents actuacions perquè 

estiguin degudament censats.” 

S’accepta. 

  

Esmena de l’Agrupació de Sant Martí-  Grup Municipal de Sant Martí 

Línia 300 

Al final del paràgraf afegir: 

Una mostra de la importància d'això és la campanya d'inspeccions dels habitatges del barri del 

Besòs, que ens mostrarà una diagnosi del seu estat actual, prioritzant aquelles comunitats on 

es sospita que hi ha aluminosi, aquesta campanya forma part dels treballs inicials de l’àmbit 

del programa de regeneració urbana del Besòs i el Maresme. 

 



S’Accepta. Si s’accepta aquest exemple afegir també en el nou paràgraf el programa de 

rehabilitació “Habitat Carmel” per la dimensió. Text: “O el programa Habitat Carmel, de 

regeneració d’habitatges amb patologies greus en el Districte d’Horta-Guinardó”. 

 

Esmena de l’Agrupació de Sant Martí-  Grup Municipal de Sant Martí 

Línia 325 

Al final del paràgraf afegir: 

Un projecte reconegut arreu del mon que ha posicionat Barcelona com una ciutat líder des del 

punt de vista tecnològic i digital.  

  

S’Accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Sant Martí-  David Buxens Escorihuela 

Línia 165 

Afegir al final de “Una ciutat sostenible” el texte següent”: “LLavors apostarem per energies 

netes com la solar, l’eòlica , la maremotriz i progressarem en la substitució paulatina però 

inevitable d’energies fòssils i hidrocarburs per altres gasos com el propano o el metà que no 

afavoreixin l’efecte hivernacle 

 

NO s’accepta. Comentari: el sentit de l’esmena està recollit en altres part de l’apartat i el 

text. 

 

Esmena de l’Agrupació de Sant Martí-  David Buxens Escorihuela 

Línia 180 

Afegir al final de “Una ciutat pròspera” el text següent: 

“Per tot el ja comentat en aquest enunciat, apostem decididament per models de gestió 

conduents a la millora del posicionament de Barcelona dins del rànquing de les Smart Cities” 

S’accepta. Comentari: millorar la redacció del paràgraf acceptat. 

 

Esmena de l’Agrupació de Sant Martí-  David Buxens Escorihuela 

Línia 200 



Afegir al final “Una ciutat assequible” el texte següent: “Ens comprometem en crear solucions 

envers l’especulació immobiliària actualment exercida per bancs i fons voltors i que afecta 

particularment a ciutadanes i ciutadans vulnerables i en risc d’exclusió social” 

No s’accepta. Comentari: En aquests apartats hi ha més un relat descriptiu que propostes i 

compromisos concrets. 

 

Esmena de l’Agrupació de Sant Martí-  David Buxens Escorihuela 

Línia 449-456 

Afegir: Després de la primera frase, “En resum, apostem per polítiques efectives i afectives que 

apostin per la polarització al voltant d’aquest tema d’una banda i per l’acord de mobilitat 

urbana plantejat dins de l’Agenda 2030 d’altra (sostenibilitat, accessibilitat i 0 emissions) 

No s’accepta. Comentari: No va en la línia del sentit del text de mobilitat (que és arribar als 

màxim d’acords) i perquè ja estan recollides les cites respecte al nostre compromís envers 

l’Agenda 2030. 

Esmenes de l’agrupació de Ciutat Vella 

Esmena de l’Agrupació de Ciutat Vella - José Javier Saldaña Gonzaga 

Línia 265 

Substituir: 

Text: …, per tal d’evitar l’expulsió dels veïns i la tendència a convertir-se en un parc temàtic de 

turisme i serveis. 

Esmena: …per tal d’evitar l’expulsió dels veïns directa e indirecta, la massificació turística o 

residencial, per tal de no convertir-se en un simple parc temàtic. 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Ciutat Vella – Toni Alba 

Línia 265 - 320 



Afegir: “Respecte al reciclatge d'edificis, hem de tenir clar l'impuls de nous centres 

residencials tutelats pels nostres avis i persones amb necessitats especials. Per poder 

donar-los la independència social a un preu raonable i amb un gran servei dintre 

d'aquests edificis” 

Comentari: Amb la intenció de què la gent del barri de tota la vida no es vegi obligada a 

marxar i pugui continuar fent vida dintre del seu entorn social, hem de promoure a tots 

els barris aquest model tutelat. Necessitem potenciar aquest model de tutelatge, per 

oferir en aquests habitatges agrupats un servei d'atenció integral a persones majors 

autònomes o a persones amb alguna discapacitat física o intel·lectual que tenen un alt 

nivell d'autonomia, però necessiten, així, suport o supervisió per a ser completament 

independents. Oferint-los un model de manteniment autogestionat o parcialment 

autogestionat de serveis necessaris per al perfil i l'edat del resident (metges, infermeria o 

altres professionals de la salut o manteniment domiciliari entre altres), millorant així els 

que ja tenim.  PS. (Ho he posat en aquest punt d'habitatge, perquè no vaig veure cap altre 

punt que tractés sobre els majors, per la qual cosa es podria  

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Ciutat Vella – Toni Alba 

Línia 395-500 

Afegir: “desenvoluparem un peatge d'accés a la ciutat atenent que el Govern Estatal està 

estudiant com activar legalment la nova figura fiscal que permeti cobrar un peatge per accedir 

a les ciutats. “ 

Comentari: La novetat està inclosa en l'Avantprojecte de Llei de Mobilitat Sostenible que ha 

aprovat aquest mes de març de 2022 el Consell de Ministres i pretén estar en vigor per al final 

de la legislatura, a la fi de 2023.  

La idea seria tenir en compte les persones no residents i que utilitzin el vehicle privat 

(catalogat com a contaminant) per a accedir al centre de la ciutat, es vegin afectades per un 

nou impost d'accés. Els residents estarien exempts d'aquest amb una moratòria de deu anys, 

per a donar temps a la renovació del parc automobilístic cap a un sistema verd i sostenible i/o 

orientat al transport públic.  

Al mateix temps, tots aquests recursos obtinguts seran empleats al 100% en la implantació de 

serveis de producció d'energia neta com plaques solars, aerotèrmia, geotèrmia o d'altres 

futurs. 

S’accepta parcialment. Es proposa el següent text: “Tenint en compte l'Avantprojecte de Llei 

de Mobilitat Sostenible que ha aprovat aquest mes de març de 2022 el Consell de Ministres i 

pretén estar en vigor per al final de la legislatura, a la fi de 2023, que inclou la figura fiscal dels 

peatges urbans, estudiarem la viabilitat, necessitat i idoneïtat d’implantar aquesta mesura a la 

ciutat de Barcelona” 



Esmena de l’Agrupació de Ciutat Vella - José Javier Saldaña Gonzaga 

Línia 439 

Suprimir: “en detriment dels vehicles.” 

Justificació: Considero ambigua aquesta afirmació, en tant que: -No especifica quins tipus de 

vehicles es refereix.-Hi han tipologies de vehicles (VMP) que no es volen reduir el seu ús, sinó 

racionalizar-ho. Si es refereix al vehicle privat, en concret s’hauria de referir al de combustió, i 

fer més eficient -i per tant reduir- en els elèctrics -Barcelona, per la seva condició de pol 

econòmic i capçalera d’àrea metropolitana , no pot permetre’s caure en la fòbia al vehicle 

privat, nomes cal racionalizar el seu ús per fer-ho més eficient, re-canalitzar mitjançant 

incentius i promoció del transport públic tot aquells desplaçaments que siguin possibles fer-los 

per aquest mitjà i més ecològic reduint la presència en l’espai públic dels vehicles de 

combustió i substituint-los per elèctrics. 

S’accepta, en el benentès que la exigència de la ciutadania és diversa i que cal estudiar cada 

cas. 

Esmena de l’Agrupació de Ciutat Vella - José Javier Saldaña Gonzaga 

Línia 439 

Substituir:  
Text: “Per això, hem d’aconseguir disminuir la mobilitat, però també hem de…” Esmena: “Per 

això, hem d’aconseguir racionalitzar la mobilitat en vehicle, en particular aquells amb motor de 

combustió, però també hem de…” 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Ciutat Vella – Toni Alba 

Línia 540 

Afegir: 

Text inicial: La ciutat de Barcelona no podrà produir localment tota l'energia renovable 

que necessita, però si podrà produir una part d'aquesta energia amb sistemes solars, de 

proximitat i distribuïts en els edificis, equipaments, infraestructures i espais públics. 

Text proposat: La ciutat de Barcelona no podrà produir localment tota l'energia 

renovable que necessita, però si podrà produir una part d'aquesta energia amb sistemes 

solars, d'aerotermia i geotèrmia distribuïts en els edificis, equipaments, infraestructures 

i espais públics.  

S’accepta parcialment. Es proposa el següent redactat: Text proposat: “La ciutat de Barcelona 

no podrà produir localment tota l'energia renovable que necessita, però si podrà produir una 

part d'aquesta energia amb sistemes solars, i d’altres fonts renovables de proximitat com 



l'aerotermia i la geotèrmia distribuïts en els edificis, equipaments, infraestructures i espais 

públics.” 

 

Esmena de l’Agrupació de Ciutat Vella – Albert Salmeron 

Línia 93 

Afegir: “Una CIUTAT CULTURAL, on els ciutadans no entenguin l'art com una cosa elitista. Una 

ciutat que doni importància als artistes emergents i que estigui oberta a tot tipus de projectes 

enriquidors. Així, la ciutat ha d'incloure unes fortes infreastrusctures per a que la cultura sigui 

a l'abast de tothom i per a que els arribi a les escoles amb solidesa. Volem que Barcelona sigui 

un referent internacional en cinema, en teatre, en dansa, en literatura, etc.” 

S’accepta. 

 

Esmena de l’Agrupació de Ciutat Vella – Albert Salmeron 

Línia 373 

Afegir: ...accessibilitat i mobilitat. A més d'apostar per una millora de la seguretat i 

l'enllumenat de la zona. 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Ciutat Vella – Albert Salmeron 

Línia 334 

Afegir: ...el conjunt de les places, parcs i carrers (...) 

S’accepta 

 

Esmena de l’Agrupació de Ciutat Vella – Albert Salmeron 

Línia 381 

Afegir: “Finalment, no podríem acabar sense mencionar les zones verdes pels animals. 

Barcelona ha d'habilitar parcs i jardins on els gossos puguin ser lliures i córrer juntament amb 

els amos (anomenades com "zones ZUC). Zones com el passeig d'Antoni Capmany son un bon 

exemple d'això i s'ha d'incentivar la creació o la transformació de més zones semblants.” 

S’accepta 

 



Esmena de l’Agrupació de Ciutat Vella – Joan Carles Zorzanello Robles 

Línia 265 

Afegir: (expulsió dels veins),....” assetjament veïnal” (i la tendència a convertir-se en un parc 

temàtic). 

S’accepta. 

 

Esmena de l’Agrupació de Ciutat Vella – Joan Carles Zorzanello Robles 

Línia 616 

Afegir: “En efecte creiem que el transport públic ràpid, puntual i segur és una eina fonamental 

per combatre la manca d’habitatge perquè escurça les distàncies i apropa a les persones. “ 

S’accepta 

Esmena de l’Agrupació de Ciutat Vella – Joan Carles Zorzanello Robles 

Línia 625 

Afegir:  “l’Ajuntament ha de finançar amb préstecs i subvencions la construcció d’instal·lacions 

solars a les comunitats de veïns i veïnes” 

S’accepta 

 

Esmenes de l’agrupació Temàtica 

Esmena de l’Agrupació: Temàtica– Jordi López Ortega 

Línia 638-632 (supressió i addició) 

“Barcelona, a diferència d’altres ciutats, té la capacitat d’aprofitar el 100% de les teulades per 

captar el sol. Calen plans d’eficiència per no consumir més del que una illa pot generar. És una 

oportunitat per recuperar els sostres dels edificis com espai comunitari. Barcelona ha de 

apostar per un model d’autosuficiència energètica; en el que respecte en el consum residencial 

d’energia. L’energia residència suposa optimitzar la fotovoltaica i minieòlica, evita congestió de 

xarxes, costos i pèrdues de transport. 

Cal impulsar experiències pilots a varies illes. Cal incorporar aerotèrmia en edificis (es 

demanda flexible que aprofitar puntes de generació). Cal més bateries. Incorporar biogàs amb 

microtrigeneració en edificis. Cal un normativa àgil per constituir comunitats energètiques i 

tarifa per l’energia autogenerada col·lectivament. “ 



No s’accepta parcialment. Comentari:  Acceptem Cal impulsar experiències pilots a varies illes, 

però anirà a un nou paràgraf després de la línia 570 (punt 5.2) La resta són propostes d’acció i 

ara estem definint relat. Les idees les recuperarem per les propostes del programa 

Esmena de l’Agrupació: Temàtica– Jordi López Ortega 

Línia 568-571(supressió i addició) 

“Impulsat pels socialistes, i amb l’objectiu d’instal·lar (no: de forma gratuïta) plaques 

fotovoltaiques al conjunt dela ciutat i amb la creació de Comunitats Energètiques: participar en 

la inversió i participar en la gestió, a partir de figures de col·laboració entre els veïns i 

l’ajuntament, Barcelona Energia o d’altres empreses o cooperatives. Cal models òptims de 

negoci que involucra als consumidors en la gestió de l’energia. Les comunitats energètiques 

generen condiciones d’equitat, qualsevols ciutadà es generador de la seva pròpia energia. Te 

una factor multiplicador en l’economia: suposa una injecció d’estímul (en una ciutat de 1,62 

milions com Barcelona, amb una despesa d’uns 4.000 euros anuals, és una injecció de 6.480 

milions en la economia local anual).” 

S’accepta parcialment. 

Es treu “i amb l’objectiu d’instal·lar de forma gratuïta plaques fotovoltaiques” per “amb 

l’objectiu de incentivar la instal·lació massiva de plaques fotovoltaiques  al conjunt de la 

ciutat i  ....” 

Afegir al paràgraf 565-570: després de “solar a Barcelona...”. “Cal models òptims de negoci 

que involucra als consumidors en la gestió de l’energia , que també incorpori la” col·laboració 

públic-privada.. 

Esmena de l’Agrupació: Temàtica– Jordi López Ortega 

Línia 524 

Afegir: “El consum residencial i comercial es de 9,450 GW. Una illa de 133,3 x 133,3, excepte 

l’interior, pot tenir més 10.000 m2 de sostre. Es pot instal·la 9.000 panels amb 3000 kW de 

potencia que generen 90.000 MW anuals per 600 habitatges. Les mesures de rehabilitació i 

eficiència permet reduir la inversió en autoconsum i generar excedents. Cal retribucions a 

aquest excedent acumulat en bateries com a forma millora de la autosuficiència de la ciutat.   “ 

S’accepta parcialment: nou paràgraf després de la línia 570 (punt 5.2) 

 

“Cal impulsar experiències pilots a varies illes. Impulsarem mesures de rehabilitació en 

eficiència energètica i la instal·lació de fotovoltaica per autoconsum compartit. Una illa de 

l’Eixample de 133,3 x 133,3 metres que pot tenir més 10.000 m2 de sostre. Es poden instal·lar 

uns 9.000 panels amb 3000 kWp de potencia que poden generar uns 90.000 MW anuals, lo 

suficient per l’abastiment energètic de 600 habitatges. “ 

 


