
Comissió 2
La Barcelona on el progrés es compartit



 

PREDICTAMEN  

C- UNA CIUTAT ON EL PROGRÉS ÉS COMPARTIT 

Motivació del Dictamen 

Barcelona es una història d’èxit que ha sabut treballar amb l’economia i els seus agents com a 
palanques de desenvolupament tant urbà com social: innovació, progrés i cohesió social han 
anat tradicionalment de la mà, i així ha de continuar sent. 

Des que vam tornar al govern municipal hem treballat per acompanyar les transformacions del 
teixit econòmic de la ciutat, diversificar l’economia i reduir les desigualtats a través d’una 
ocupació de qualitat.  

La crisi derivada del Covid ens ha obligat no només a transformar, sinó a reactivar. I avui ens 
trobem amb un conflicte bèlic a Europa de conseqüències socioeconòmiques encara 
imprevisibles. Hi farem front, com hem fet aquests dos darrers anys, com hem fet sempre. Amb 
un model econòmic per a les persones. 

Per a fer-ho és important tenir present alguns preceptes bàsics: La promoció econòmica és en 
benefici de la ciutat, i això es concreta en el benefici dels seus ciutadans i ciutadanes i d’aquelles 
persones que han escollit la ciutat com el seu espai on viure, gaudir o desenvolupar-se 
personalment o professionalment.  

Si la qualitat de vida i els projectes vitals són l’objectiu de la Barcelona que imaginem, no hi ha 
model més important on sustentar aquest objectiu que en l’econòmic, per que d’ell (de com es 
constitueix, es compareix, es produeix, es gaudeix, es treballa) es deriva tot el demès. A 
Barcelona tenim avui en dia un full de ruta que és el Barcelona Green Deal, recentment 
reconegut per un ranking de referència internacional com la millor estratègia europea de 
promoció econòmica i de captació d’inversions.  

El nostre model de creixement econòmic és inclusiu i sostenible. I aquest és l’esperit de la 
ponència i amb aquesta voluntat s’han revisat les esmenes presentades. Un total de 43 esmenes 
procedents de les diverses agrupacions territorials, així com de la temàtica i de la JSC. La majoria 
són d’adició; en alguns casos demanen alguna precisió, i només 7 són de supressió. I de la lectura 
de totes elles constatem que hi ha debats que requereixen rigor i serenor, com el del turisme o 
l’ampliació de l’aeroport.  

La ponència d’aquest bloc econòmic, i la motivació per a l’acceptació o rebuig, d’esmenes s’ha 
d’entendre dins aquesta visió holística amb la que volem acompanyar la transformació de la 
nostra economica. Es basa en 4 vectors: l’equitat, la competitivitat/productivitat, la 
sostenibilitat, i  l’apertura i la internacionalització per participar de l’economia global, atreure 
inversions i també participar de la transformació global. 

 



Que les oportunitats siguin per tothom, que els consensos siguin amplis i propositius; que el 
talent sigui palanca i alhora marca; i que la qualitat de vida de Barcelona sigui reconeguda a fora, 
però també viscuda a dins, a tots els nostres barris i districtes. 

Perque Barcelona és una ciutat oberta i d’oportunitats per a tothom, que mira més enllà, però 
també mira enrera per ningú es desenganxi d’aquesta locomotora de progrés que ha de ser 
Barcelona. 

 

 

Dictamen de les esmenes 

 

Esmena Sant Martí – 710 (adició) 

Debilidades. Añadir. Capas de población en el límite de la pobreza o por debajo de él y 
consiguiente desapego de las cuestiones públicas.  

NO s’accepta 

Esmena JSC – 718 (supressió) 

Supressió de “com l’aeroport”. 

NO s’accepta 

Esmena Sants Montjuic – 722 (adició) 

Afegir al final del paràgraf: 
“..., d’empreses i esdeveniments lligats a la cultura, a la creació i a la práctica professional de 
l’esport”  

S’accepta 

Esmena Eixample – 723 (supresió) 

“lyfestile” 

S’accepta 

Esmena Sant Martí – 731 (adició) 

“Cada cop amb més rellevància de les start ups I petites empreses d’I+D+i que troben a 
Barcelona el lloc ideal per dur a terme els seus projectes”  

S’accepta 

 



Esmena Sarrià-Sant Gervasi – 750-755 (supressió) 

Esmena al apartat 750 : Esborrar-lo, es reiteratiu respecte al 755 

Esmena al apartat 755: Si no s’esborra el 750 esborrar aquest apartat 

S’accepta eliminar el 755 

Esmena Sant Martí – 765 (adició) 

. No pot haver-hi qui quedi enrere. Només des d’aquesta percepció redistributiva podem 
avançar cap a un model sense pobresa ni exclusió.  

S’accepta 

Esmena Ciutat Vella – 810 (adició) 

Esmena: ...imposició sobre la riquesa inmobiliaria, en particular sobre els agents causants 
d’especulació o acumulació d’aquesta, que es fonamenta en la capacitat de pagament de cada 
ciutadà/na i sobre tributs reals, principalment sobre l’IBI...  

S’accepta 

Esmena Horta-Guinardó – 810 a 820 (supresió) 

Treure els 2 paràgrafs de “Pel que fa als tributs....” a “consegüent paràlisi administrativa” 

NO s’accepta 

Esmena Horta-Guinardó – títol (substitució) 

Canvi títol del paràgraf: “3.2 Una ciutat diversa, mixta” per “3.2 Una ciutat econòmicament 
diversa” 

S’accepta 

Esmena Horta-Guinardó – 835 (supressió) 

Supressió de tot el paràgraf. 

No s’accepta 

Esmena Horta-Guinardó – 835 (supressió) 

Canvi text i afegir text nou: “Per això ens cal...” “Per a no dependre tant del turisme ens cal 
diversificar...” 

No s’accepta 

Esmena Sant Andreu – 852 (adició) 



Afegir ..., el reton, la sostenibilitat del visitant ”i la seva redistribució a altres districtes de la 
ciutat amb tot allò que comporta en quant a allotjaments, restauració i serveis associats”. 

S’accepta 

Esmena Sant Martí – 855 (adició) 

Explicitar algo más la estrategia sobre el turismo empleada en los últimos 6 años de la que se 
dice que ha dado fruto.  

S’accepta (en procés de refer text) 

Esmena Horta-Guinardó – 860 (adició) 

Afegir text:  

“l’atur estructural, la exclusió dels fenòmens de transició...” canvi text per: “atur estructural i 
garantir que no hi hagi exclusió en els processos de transició digital i ecològica. Garantint Hem 
d’asegurar que a la vegada que afrontem els reptes del nostre temps donen una resposta 
adequada als treballadors i treballadores de la ciutat, amb la creació de nova ocupació vinculada 
al nous sectors i amb l’acompanyament de les persones afectats pel procés de canvi de model 
econòmic. 

S’accepta 

Esmena Horta-Guinardó – 865 (adició) 

Afegir text: “llarga durada, tals com” “llarga durada i els joves que han d’accedir al mercat 
laboral”.  

S’accepta 

Esmena JSC – 870 (substitució ) 

“Ciutat” per “metropolità”. 

S’accepta 

Esmena JSC – 876 (adició) 

S’han de fomentar i augmentar les ajudes en formació, i apostar per la inserció laboral dels i les 
joves a través de la contractació en llocs públics. 

No s’accepta “...joves. A través de la contractació en llocs públics.” 

Esmena Sant Martí – 886 (adició) 

La Barcelona jove. El principal fons de talent es la gent jove propia de la ciutat. Fem la nostra 
ciutat accesible a la gent jove. Cal garantir l’habitatge per la gent jove. Es important atraure el 
talent extern, sense el risc d’ignorar el propi 



S’’accepta (matisant l’inici: “Una de les fonts de talent...” 

 

Esmena JSC – 898 (adició) 

Aquesta oferta formativa ha d’anar lligada amb unes polítiques d’ajudes efectives que 
afavoreixin el progrés. Des de l’Ajuntament de Barcelona sempre s’ha d’apostar per la innovació 
i el desenvolupament de la ciutat. 

S’accepta 

Esmena Sant Andreu – 906 (adició) 

Afegir ... que permetin connectar la regió metropolitana ”i els barris amb dèficit de transport 
públic” de manera eficient, ... 

S’accepta 

Esmena Sant Andreu – 907 (adició) 

Afegir ... els seus espais residencials i els productius ”com, per exemple, els polígons industrials 
que són grans àrees sense accés al transport públic de qualitat.” 

S’accepta 

Esmena Eixample – 921 (adició) 

Un aeroport de ciutat global, però també un aeroport que sigui referent en el respecte amb el 
medi ambient amb una visió integrada juntament amb la xarxa de tren d’alta velocitat i els 
aeroports de Girona-Costa Brava i l’aeroport de Reus. 
 

NO s’accepta 

Esmena JSC – 916 a 922 (substitució) 

Substitució per “No obstant, hem de treballar en línia amb la resta de països de la Unió Europea 
i l'objectiu de consolidació de l'Aeroport de Barcelona l'hem d'aconseguir seguint els objectius 
de reducció d'emissions. En aquesta línia, hem de treballar en reduir les operacions low cost i 
potenciar la xarxa ferroviària d'alta velocitat i de trens nocturns per poder substituir els vols de 
curt-mitjà radi amb alternativa. Davant d'una emergència climàtica declarada des del 2020 ens 
hem de posicionar en contra de l'ampliació d'una infraestructura que destruiria biodiversitat i 
augmentaria el nivell d'emissions.” 

NO s’accepta 

Esmena JSC – 967 (adició) 

I, en última instancia, de les persones que menys tenen. 



S’accepta 

Esmena Temàtica – 965 (adició) 

L’urbanisme de Cerdà va integrar la dimensions social, ambiental, sanitària; la desigual 
incidència del COVID a la ciutats de Barcelona demostra que el “context” importa, és una 
pandèmia de desigualtats incrustades en la societat, de degradació ambiental, de grups de risc 
pels mals hàbits, es a dir, no es una pandèmia, sinó una sindemia. L’estratègia de a cuitats 
saludables europea  s’inspiren en el urbanisme de Leonardo da Vinci. Caldrà un plà Cerdà pel 
segle XXI, a partir guanyar la ciutat del ciutadà davant el vehicle privat. Cal abordar amb 
l’urbanisme la triple emergència: climàtica, social i sanitària. Les guerres pel petroli del segle 
XX s’ha transformat en guerres pel gas, incorporar la emergència energètica dona resposta a 
les tres emergències anterior i el un vector d’impuls a l’activitat econòmica.      

NO s’accepta 

Esmena Sant Martí – 1010 (adició) 

hemos de lanzar fondos de inversión en innovación y Deep Tech (Tecnología socialmente 
relevante)  

S’accepta 

Esmena JSC – 1035 (adició) 

I d’aquesta manera no deixar a ningú enrere per la seva situació socioeconòmica, i que tothom 
pugui accedir als béns públics i viure d’una manera digna.  

S’accepta 

Esmena Sant Martí – 1050 (adició) 

APEUS (Àrea de Promoció Econòmica Urbana)  

S’accepta 

Esmena Ciutat Vella – 1067 (supresió) 

( DESPUÉS DE...... ̈ ́NUEVA YORK A PARÍS. ( SUPRESION... LOS ANGELES A LONDRES)  

JUSTIFICACION ( DUDO QUE LOS ÁNGELES Y LONDRES SEAN MODELOS DE ECOLOGISMO E 
INCLUSIÓN)  

SUSTITUCIÓN.... DE TOKIO A SINGAPUR , DE HONG KONG A AUCKLAND .  

JUSTIFICACIÓN... ADEMÁS DEL MUNDO OCCIDENTAL CLÁSICO BLANCO, HAY CIUDADES 
EMERGENTES TOTALMENTE EQUIPARABLES.  

NO s’accepta 



 

Esmena Ciutat Vella – 1101 (adició) 

( DESPUÉS DE…….GREEN DEAL) 

 TEXTO….. (PACTO VERDE,.......TRATO VERDE) 

  (PONER ENTRE PARÉNTESIS) 

  JUSTIFICACIÓN….POR DESGRACIA NO TODOS TENEMOS UN PERFECTO DOMINIO DEL INGLÉS) 

S’accepta 

 

Esmena JSC – 1115 (substitució) 

“Un impacte econòmic” per “un impacte ambiental negatiu”. 

S’accepta (“impacte negatiu”) 

 

Esmena Ciutat Vella – 1120 (substitució) 

Esmena: per què aquesta activitat econòmica sigui també sostenible des del punt de vista de la 
justícia social.  

S’accepta 

Esmena JSC – 1140 (adició) 

“econòmica, treballant per fer compatible les necessitats a curt i mitjà termini de la població 
amb la preservació i protecció del planeta a llarg termini.” 

 

Esmena Ciutat Vella – 1151 (adició) 

( DESPUÉS DE…….GREEN DEAL) 

  TEXTO….. (PACTO VERDE,.......TRATO VERDE) 

  (PONER ENTRE PARÉNTESIS) 

 

 JUSTIFICACIÓN….POR DESGRACIA NO TODOS TENEMOS UN PERFECTO DOMINIO DEL INGLÉS) 

( MISMA ENMIENDA QUE LA DE LA PÁG. 32 , LÍNEA 1.101) 



NO S’accepta 

 

Esmena Ciutat Vella – 1151 (adició) 

( DESPUÉS DE...... ̈ ́ de la marihuana)  

TEXTO..... Y OTRAS DROGAS MÁS DAÑINAS. DEFENDEMOS UN TRATAMIENTO ESPECÍFICO 
PARA ESTAS ADICCIONES, SANITARIO, PSICOLÓGICO, PSIQUIÁTRICO, Y DE INTEGRACIÓN 
SOCIAL.  

CREEMOS QUE ESTO DEBE SER ASUMIDO POR TODA LA CIUDAD Y TODOS SUS DISTRITOS, SIN 
QUE UNO O VARIOS SOPORTEN TODA LA PROBLEMÁTICA. DEBEMOS DESCENTRALIZAR ESTE 
PROBLEMA Y QUE SE CREEN CENTROS DE DESINTOXICACIÓN Y VENOPUNCIÓN EN TODOS LOS 
DISTRITOS DE BARCELONA.  

 

Esmena Sant Martí – 1150 (adició) 

Afegir al final del paràgraf: 

En aquest sentit el 22@ esdevé una peça fonamental de Barcelona green deal. 

 

Quedaria així: 

.........i per damunt d’ells, una aposta clara pel talent i el coneixement, com a eines 
indispensables per a generar innovació. En aquest sentit el 22@ esdevé una peça fonamental de 
Barcelona green deal. 

 

Esmena Sants-Montjuic – 1160 (adició) 

Després de “...als joves, la generación més ben formada... afegir “i més capaç en els nous 
camps professionals”  

NO s’accepta 

 

Esmena JSC – 1171 a 1173 (substitució) 

“o el si a apostar per una xarxa ferroviària de qualitat que ens uneixi a Europa i un aeroport 
sostenible que aprofiti al màxim la seva capacitat actual per tenir connexions intercontinentals 
mentre preserva l'entorn i evita noves emissions.” 

 



Esmena Sant Martí – 1195 (adició) 

La Barcelona 2.0. Donar un impuls a les tecnologies com a referent a tots els àmbits de la 
ciutat. L’Ajuntament ha de fer una aposta ferma que visualitzi aquesta línia de treball. Una 
Barcelona disruptiva amb l’ús de les tecnologies com a eina de progres . Cal fer marca de la 
Barcelona 2.0 amb usos reals i exportables  

 

Esmena Sant Andreu – 1230 (adició) 

En aquest sentit, el PSC aposta decididament per reduir la brexta socieconòmica encara 
existent entre barris i Districtes de la ciutat, mitjançant una acció pública decidida i una 
col.laboració público-privada efectiva que permeti la diversificació de l’activitat económica i el 
desenvolupament d’activitats econòmiques d’alt valor afegit lligades a l’innovació social, 
cultural i tecnológica. Això hauria de permetre un augment significatiu dels nivells de renda 
d’aquells barris i Districtes que avui es troben a la cua de forma estructural. 

 

Esmena Ciutat Vella – 1230 (adició) 

( DESPUÉS DE...... ̈ ́.DE LES NOSTRES EMPRESES ) 
TEXTO ..... ̈ ̈ Y EN COLABORACIÓN CON LOS SINDICATOS DE CLASE ̈ ̈  

O SI SE PREFIERE ... ̈ ̈DE LOS SINDICATOS MÁS REPRESENTATIVOS ̈ ̈  

 

Esmena JSC – 1230 (adició)  

6. Una Barcelona pel jovent 

Barcelona és una ciutat d'oportunitats que ha d'estar preparada per acollir a les noves 
generacions i donar-los un futur pròsper. Després de dos anys en els quals la població més jove 
ha vist com la seva vida s'atura, el seu futur dona un gir inesperat i s'omple d'incerteses, les 
seves oportunitats d'oci desapareixen i la relació amb altres persones de la mateixa edat 
disminueixen dràsticament cal que l'Ajuntament de Barcelona adquireixi un rol actiu en 
l'elaboració de polítiques publiques que garanteixin el seu desenvolupament en tots els àmbits.  

Gràcies a la feina de l'equip socialista l'atur juvenil va caure l'any passat un 54,5%, des dels mes 
de 15000 joves sense ocupació fins als 6700. El Pla de Foment de l'Ocupació Juvenil ideat per 
Barcelona Activa i la línia de subvencions atorgades a les empreses que contracten a menors de 
30 anys han donat una resposta positiva i han possibilitat aquestes dates, però des del PSC 
Barcelona creiem que cal apostar per continuar millorant la vida del jovent de la ciutat i garantint 
les seves oportunitats laborals continuant fent seguiment a les dades econòmiques i donant 
incentius per la contractació jove. 



Per altra banda les conseqüències de la pandèmia i les negatives perspectives de futur també 
han causat un impacte negatiu en la salut mental dels i les joves. En aquesta línia, cal seguir 
demanant a la Generalitat de Catalunya que compleixi les seves competències i augmenti el 
nombre de psicòlegs clínics i psiquiatres que atenen al sistema de salut públic per tal de reduir 
les llargues llistes d'espera i garantir l'accés a tothom a aquesta especialitat. Paral•lelament els 
socialistes creiem que és necessari que l'Ajuntament ampliï progressivament els serveis de salut 
mental "Konsulta'm" i "Aquí t'escoltem" fins als 30 anys a tots els districtes, garantint la 
contractació de mes personal per assegurar el servei davant d'aquest augment de usuaris.  

Per últim, cal treballar per deixar d'associar oci juvenil a pràctiques incíviques i amb aquest fi 
s'ha de dissenyar un pla d'oci alternatiu juvenil consensuat amb el sector i amb les entitats 
juvenils de la ciutat per tal de proporcionar noves formes d'oci a aquest sector de la població 
que s'allunyi dels tradicionals botellots i garanteixi el civisme i la convivència amb la resta de la 
ciutadania. 

 

 

 

 


