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Objectius estratègics Cultura, Coneixement, Creativitat i 
Innovació:

- Promoure Barcelona com a capital cultural, recuperant la complicitat 
amb Catalunya i guanyant musculatura internacional

- Promoure l’excel·lència cultural de la ciutat

- Impulsar la innovació i la creativitat com a motor de l’economia del 
coneixement 

- Aprofitar l’oportunitat del Mobile World Capital per impulsar nous 
projectes d’innovació per la ciutat i d’emprenedoria creativa

- Promoure actuacions en els diferents àmbits de la cultura que 
treballen en continguts creatius per consolidar les indústries creatives 
com a motor del progrés econòmic i social

- Posar a l’abast de creadors, entitats culturals i públic les oportunitats 
per fer cultura: ciutadans que a més de consumidors de cultura puguin 
ser-ne protagonistes 
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- Construir una xarxa d’equipaments culturals de proximitat orientada a la 
formació, la creació, la producció i la difusió

- Proposar estratègies compartides entre equipaments i entitats culturals de 
la ciutat per afavorir l’accés a la cultura 

- Posicionar la cultura, la creativitat i la producció de talent de Barcelona a 
nivell internacional 

- Posar en valor el patrimoni cultural de la ciutat com a generador de 
coneixement i posar-lo a l'abast del conjunt dels ciutadans i ciutadanes 

- Promoure les manifestacions de cultura popular i tradicional de Catalunya, 
com a element educatiu i també de cohesió social 

- Fomentar el català com a llengua pròpia de la ciutat i expressió última de la 
seva identitat cultural 

- Promoure el coneixement i la creativitat a través d’una estratègia 
compartida des dels camps de l’educació i la cultura per posicionar 
Barcelona com a ciutat educadora 
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- Promoure el coneixement i la creativitat a través d’una estratègia 
compartida des dels camps de l’educació i la cultura per posicionar 
Barcelona com a ciutat educadora 

- Potenciar les escoles bressol de qualitat per tal d’augmentar l’oferta 
pública de places.

- Incrementar la qualitat del sistema escolar de la ciutat per tal de fer de 
Barcelona un pol d’excel·lència en l’aprenentatge i en l’educació en valors 

- Apostar per l’increment de l’èxit escolar per tal de millorar la qualificació 
acadèmica i professional dels joves i la continuïtat dels estudis 
postobligatoris

- Apostar per la Formació Professional de qualitat 

- Promoure el lideratge de Barcelona com a ciutat universitària 
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Promoure Barcelona com a capital cultural, recuperant la 
complicitat amb Catalunya i guanyant musculatura 
internacional

• Promovent els grans equipaments de capitalitat: MACBA, Picasso, MNAC, el 
nou projecte Cultures del Món, el Museu de Ciències Naturals.

• Reflexionant sobre la identitat i la cultura catalanes al segle XXI, amb la 
celebració, el 2014, de l’any temàtic dels 300 anys dels fets de 1714.

• Impulsant Barcelona com a pol d’atracció cultural, de creativitat, coneixement i 
innovació i programant activitats de difusió de la cultura catalana per als 
visitants.  

• Exercint com a capital de Catalunya, de manera responsable i generosa, a 
través del treball en xarxa amb els altres municipis del nostre país.

• Treballant per tenir el consens polític, institucional i ciutadà per aconseguir la 
cessió a la ciutat de l’edifici del Banc d’Espanya, a la plaça de Catalunya.
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Promoure l’excel·lència cultural de la ciutat
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• Posant les condicions necessàries perquè els projectes d’excel·lència creativa 
i d’ambició global trobin a Barcelona el substrat necessari per establir-s’hi.

• Promovent l’excel·lència artística tant pel que fa a la formació com a la difusió 
cultural.

• Donant suport a la innovació que es fa des de la universitat i centres i 
parcs de recerca i tecnologia per a una estratègia de ciutat.

• Fomentant l’aprenentatge de les llengües (anglès-francès).



Impulsar la innovació i la creativitat com a motor de 
l’economia del coneixement

• Introduint elements de reflexió propis de les ciutats del segle XXI en el debat cultural 
de la ciutat, incorporant conceptes com creativitat, coneixement i innovació, a través 
de la realització de trobades, congressos i altres activitats.

• Impulsant Barcelona laboratori cultural, com a plataforma d’experimentació 
ciutadana (Anella Cultural a Barcelona).

• Posicionant  les Fàbriques de creació i el DHUB com a entorns de creació, 
coneixement i innovació.

• Oferint línies de suport a la creació d’empreses culturals i a emprenedors.

• Promovent la innovació tecnològica als diferents equipaments culturals així com en 
els sistemes de gestió i informació de la cultura, per millorar-ne la qualitat i 
l’accessibilitat.
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Aprofitar l’oportunitat del Mobile World Capital per impulsar 
nous projectes d’innovació per la ciutat i d’emprenedoria 
creativa

• Col·laborant amb els diferents agents de la ciutat (IMI, Promoció econòmica...) en la 
generació d’una Barcelona Mobile World Capital

• Fent de  Barcelona Mobile World Capital la plataforma de proves d’aplicacions, 
serveis i continguts avançats a la ciutat de Barcelona.  

• Participant activament en el Festival Cultural del BCN MWC a través d’acords amb 
joves empreses culturals.

• Impulsant programes de formació en innovació en cultura i noves tecnologies
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Promoure actuacions en els diferents àmbits de la cultura que 
treballen en continguts creatius per consolidar les indústries 
creatives com a motor del progrés econòmic i social

• Recolzant  les diferents iniciatives que neixin a la ciutat i consolidar les ja existents 
pel que fa a les indústries culturals.

• Definint estratègies de suport i d’implicació municipal a sectors com el dels 
videojocs, l’editorial, l’animació, etc. 

• Impulsant projectes de suport al sector audiovisual
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Posar a l’abast de creadors, entitats culturals i públic les 
oportunitats per fer cultura: ciutadans que a més de 
consumidors de cultura puguin ser-ne protagonistes

• Promovent els canals d’informació i assessorament a entitats i associacions 
culturals  amb la creació del nou servei de suport i amb el programa de 
subvencions.

• Potenciant els instruments de reflexió sobre la política cultural com el Consell de 
la Cultura de Barcelona, la Comissió de Lectura Pública o els consells 
assessors de patrimoni de la ciutat.

• Redefinint i potenciant les Fàbriques de creació a la nostra ciutat.

• Donant impuls als festivals literaris com espais de trobada entre agents, lectors, 
editorials i llibreters.

• Treballant conjuntament amb els diferents sectors culturals per establir les 
estratègies i/o els recursos necessaris per promoure el treball i la producció 
cultural a tots nivells.

• Posant en valor les festes majors de la ciutat com a espais de trobada i 
celebració.

• Programant un Festival Grec més participatiu i més viscut per la ciutadania. 12



Construir una xarxa d’equipaments culturals de proximitat 
orientada a la formació, la creació, la producció i la difusió 

• Desplegant la xarxa i millorar els serveis de les Biblioteques de Barcelona

• Impulsant la definició dels usos i els programes dels centres cívics en 
relació a la xarxa d'equipaments de la ciutat

• Definint el model del programa d'ensenyaments artístics reglats i no reglats a la 
ciutat, i del seu paper  en la xarxa d’equipaments culturals de la ciutat

• Amb els Centres de Normalització Lingüística

• Amb els programes que connectin els equipaments i els recursos culturals del 
territori

13



Proposar estratègies compartides entre equipaments i entitats 
culturals de la ciutat per afavorir l’accés a la cultura 

• Establir un programa de descomptes i de preus per fidelitzar i ampliar el 
públic de la cultura

• Potenciar iniciatives encaminades a facilitar l’accés a la cultura a nous públics

• Impulsar nous sistemes en línia com a suports de comunicació per millorar els 
canals de comunicació amb els ciutadans i arribar a més públics
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Posicionar la cultura, la creativitat i la producció de talent de 
Barcelona a nivell internacional

• Establint marcs d’actuació amb equipaments, entitats i creadors de la 
ciutat per a la projecció internacional dels seus projectes i la imbricació 
amb les xarxes culturals internacionals, i amb les ciutats emergents.

• Afavorint els intercanvis amb altres ciutats del món: projecció de 
Barcelona i presència dels programes culturals a les xarxes i 
esdeveniments que es realitzin a nivell internacional. 

• Situant Barcelona com a pol d’atracció per a creadors d’Europa i del 
món, per tal de captar i retenir el talent creatiu. 
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Posar en valor el patrimoni cultural de la ciutat com a 
generador de coneixement i posar-lo a l'abast del conjunt dels 
ciutadans i ciutadanes

• Convertint el Disseny Hub Barcelona en un espai dinàmic obert a 
l’activitat relacionada amb el disseny i amb un sistema de gestió de 
partenariat públic-privat. 

• Protegint, estudiant i difonent el patrimoni cultural de la ciutat:
- Posant en valor la Barcelona romana a través del Pla Barcino.
- Impulsant el Servei d’Arqueologia en coordinació amb la política de 

patrimoni urbanístic de la ciutat.
- Recuperant els vestigis de la Barcelona jueva i potenciant el Call. 
- Impulsant els treballs del catàleg del patrimoni i del Consell d’escultures.
- Continuant el programa d’estudi, catalogació, digitalització i difusió dels 

fons dels arxius històrics de la ciutat. 
- Promovent una atenció especial als equipaments i espais declarats 

Patrimoni de la Humanitat, en coordinació amb els seus responsables 
públics o privats. 
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• Obrint el Born com a centre patrimonial d’interpretació dels fets de 1714 a 
través del jaciment arqueològic (BCIN), i com a centre cultural en el marc 
de l’antic mercat de Fontserè (BCIL).

• Posant en valor les col·leccions privades d’interès per a la ciutat amb iniciatives 
com la creació del Cercle de col·leccionistes.

• Definint el projecte de Museu de les Cultures del Món com a evolució del 
Museu Etnològic.

• Redefinint i potenciant els usos del Castell de Montjuïc. 

• Dotant de nous usos i recuperant per a la ciutat espais i equipaments 
emblemàtics com el Castell dels Tres Dragons i el Dipòsit del Rei Martí.

17

…



Promoure les manifestacions de cultura popular i tradicional 
de Catalunya, com a element educatiu i també de cohesió 
social

• Promovent  les entitats dedicades a la cultura popular i tradicional catalana, 
tant a casa nostra com a l’exterior, així com a través del suport a la vida 
associativa i a les activitats de dinamització que fan aquestes entitats. 

• Potenciant el treball en xarxa dels equipaments de la ciutat que 
promouen la cultura popular i tradicional.

• Promovent la recuperació del patrimoni etnològic impulsant la recerca i la 
documentació i desenvolupant el protocol festiu de la ciutat.

• Potenciant programes formatius en cultura popular.

• Fomentant la creació i divulgació d’espectacles d’arrel tradicional.

• Establint una nova categoria de premi de cultura popular en els Premis Ciutat 
de Barcelona.
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Fomentar el català com a llengua pròpia de la ciutat i 
expressió última de la seva identitat cultural

• Impulsant el paper del Centre de Normalització Lingüística per tal que 
esdevingui l’ens que promou el coneixement i l’ús de la llengua 
catalana.

• Promovent l’extensió en el territori dels actuals Espais de Llengua i 
Cultura per tal que esdevinguin centres dinamitzadors de 
l’aprenentatge del català, amb la col·laboració d’altres equipaments.

• Impulsant l’aplicació íntegra del Reglament d’Ús del Català a l’Ajuntament de 
Barcelona.

• Donant suport a projectes d’innovació en l’àmbit de les tecnologies de la 
llengua i de la sociolingüística.

• Donant suport a l’actual sistema d’immersió lingüística dels centres 
educatius.
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Promoure el coneixement i la creativitat a través d’una 
estratègia compartida des dels camps de l’educació i la 
cultura per posicionar Barcelona com a ciutat educadora

• Elaborant el mapa dels ensenyaments artístics reglats i no reglats a la ciutat a fi 
d’instaurar un nou model en col·laboració amb els centres existents, públics i 
privats, i amb un fort arrelament al territori (punt de partida escoles música i CMMB)

• Afavorint els espais de participació d’infants i joves: Audiència Pública i el Pregó de la 
Laia.

• Estenent projectes, com En Residència, que apropin els creadors a l’entorn educatiu, 
amb la incorporació de noves disciplines artístiques. 

• Potenciant les activitats pedagògiques als centres culturals de la ciutat per introduir la 
creativitat i la innovació com un valor a l’escola: Consell de Coordinació Pedagògica i 
Programa d’Activitats Escolars.

• Programant iniciatives que apropin els escolars a l’oferta cultural de la ciutat: el 
quadern de cultura.

• Impulsant iniciatives que posin en valor la cultura científica i la cultura tecnològica.
• Millorant la connectivitat entre les escoles i el barri a través de projectes com els 

camins escolars o l’obertura dels patis de les escoles.
• Promovent activitats educatives en temps de lleure per als infants i les seves famílies 

que afavoreixin la igualtat d’oportunitats, la convivència i la cohesió social als barris de 
la ciutat.
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Potenciar les escoles bressol de qualitat per tal d’augmentar 
l’oferta pública de places

• Completant la posada en funcionament de les 95 escoles bressol.

• Incrementant el nombre de places d’EBM corregint la desigualtat actual de 
l’oferta per districtes i barris. Redefinint les àrees de proximitat.

• Incrementant el nombre de places mitjançant el partenariat públic-privat.

• Vetllant per l’atenció als infants amb necessitats educatives especials (model: 
creació de dos grups d'atenció especialitzada per infants amb NEE severes en 
dues escoles bressol de la ciutat)

• Potenciant la informació a través de les noves tecnologies: Portal Barcelona 
Bressol. 

• Promovent les xarxes de la petita infància.

• Potenciant els Espais Familiars. 
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Incrementar la qualitat del sistema escolar de la ciutat per tal 
de fer de Barcelona un pol d’excel·lència en l’aprenentatge i en 
l’educació en valors 

• Redefinint les àrees de proximitat i el mapa escolar per tal d’avançar en la 
garantia del dret dels pares d’elegir l’educació que volen per als seus fills.

• Enfortint la cooperació entre l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de 
Catalunya.

• Promovent la millora de resultats a través de la potenciació de la tasca directiva 
i de la major autonomia dels centres educatius.

• Redefinint la gestió del Consell Escolar Municipal garantint la coordinació amb 
els districtes.

• Repensant la millor organització entre el Consorci d’Educació de Barcelona i 
l’IMEB per tal d’assolir uns objectius eficaços en les polítiques educatives 
municipals i de relació entre la ciutat i l’educació.

• Desplegant el pla per a l’escola inclusiva.

• Revisant el sistema d’ajuts de menjador i per a les activitats extraescolars.

22



Apostar per l’increment de l’èxit escolar per tal de millorar la 
qualificació acadèmica i professional dels joves i la continuïtat 
dels estudis postobligatoris

• Impulsant programes de millora dels resultats escolars: TIC, Pla d’impuls a la 
lectura, Programa Èxit, Suport educatiu personalitzat (SEP).

• Promovent accions de suport al reforç de l’aprenentatge de la lectura a Primària, 
amb el suport de les famílies i del voluntariat. Projecte Lola Anglada.

• Impulsant projectes educatius compartits escola-entitats-món universitari.

• Desenvolupant programes d’orientació acadèmica i professional.

• Impulsant la creació de cases d’oficis per a l’aprenentatge professional i el foment 
de l’emprenedoria (oficis del Modernisme).

• Desenvolupant programes de suport educatiu a les famílies.

• Potenciant les biblioteques escolars com una eina fonamental per al foment de la 
lectura.
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Apostar per la Formació Professional de qualitat

• Potenciant el Consell Municipal de la Formació Professional de Barcelona, 
amb la incorporació de nous agents.

• Elaborant el mapa d'oficis i professions amb major ocupabilitat i amb més 
taxa d'inserció laboral i el mapa d’ensenyaments professionals, com a 
instruments de planificació i d'adequació de l'oferta i la demanda.

• Promovent les pràctiques de qualitat a les empreses, afavorint 
l’alternança entre formació i treball.

• Impulsant el treball en xarxa per facilitar la mobilitat d’estudiants de Formació 
Professional a les ciutats de la UE.

• Consolidant la Guia de la Formació Professional com a recurs d’orientació.

• Millorant les accions d'orientació i informació per analitzar les causes que 
provoquen el fracàs escolar, impulsant la continuïtat formativa i minorant el 
percentatge d'abandonament escolar a la Formació Professional (sistema 
d'indicadors de la FP).

• Fomentant la cultura de l’emprenedoria entre els joves estudiants de 
Formació Professional.
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Promoure el lideratge de Barcelona com a ciutat universitària

• Potenciant l’educació superior a la ciutat i elaborant el mapa de la 
universitat i la recerca.

• Promovent la internacionalització de la plaça universitària a Barcelona situant-la 
com a pol del coneixement i de referència internacional i impulsant la xarxa de 
ciutats universitàries.

• Redefinint el projecte Barcelona Centre Universitari i creant el Consell assessor 
municipal d’universitats i recerca. Llibre blanc “Estratègia 2020, Barcelona ciutat 
universitària”

• Potenciant les relacions entre les universitats i el teixit productiu i cultural 
de la ciutat.
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Objectius estratègics de ciutat de l’àmbit dels recursos, 
comuns a totes les àrees: 

- Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres 
programes prioritaris

- Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa 

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

- Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

- Proactivitat en la interacció amb altres administracions per garantir 
els millors resultats 

- Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i 
eficaç
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A continuació trobareu la correspondència dels 
objectius proposats per l’àrea de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Innovació amb els 
objectius de ciutat:
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Mapa de Ciutat

Benestar i qualitat de vida de les persones
Progrés econòmic 

Il·lusió de la ciutadania i confiança en la 
Institució 

6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 
HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença 
i orientada a la ciutadania” 

6.1 Garantir la qualitat d’assistència ala ciutadania preservant la    
transparència i ètica en la gestió pública

6.2 Considerar el barri com a unitat d’acció municipal per a guanyar en 
proximitat i eficàcia

6.3  Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat 
d’innovació i promoure la motivació i el compromís

6.4  Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

5. EL PRESSUPOST 

“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i 
priorització de resultats”

5.1  Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a 
aconseguir els objectius de ciutat

5.2 Cercar noves fonts de finançament lligades a la capitalitat 

5.3  Garantir la capacitat d’inversió 
5.4 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar

recursos per altres programes prioritaris
5.5  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa

7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, 
LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

7.1  Implantar un nou model de col·laboració amb el sector 
privat i el tercer sector basat en contractes programa

7.2  Proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats

7.3  Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 
propera i eficaç

4. HABITAT URBÀ

“Un nou model de ciutat saludable que integri plenament 
medi ambient, urbanisme, infraestructures i TIC”

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

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

de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica
4.4 Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del 

serveis urbans

4.5 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
4.6  Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
4.7  Fomentar barris híbrids en els qual es viu i es treballa
4.8  Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
4.9 Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la 

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

d’oportunitat

2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS

“L’Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social” 

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

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

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

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.1  Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
d'Europa

3.2  Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de 
qualitat

3.3  Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
3.4  Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
3.5  Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

1. PERSONES i FAMÍLIES

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 
qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
1.2  Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i 
persones en situació de dependència 
1.3  Impulsar accions que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal 
1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
1.5  Afavorir una ciutadania saludable
1.6  Potenciar la funció social de l’esport
1.7  Garantir la seguretat de les persones
1.8  Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
1.9  Reforçar la visió de gènere en les polítiques municipals
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
1.11 Crear Canals per  a tota la ciutadania, 
sensibilitat per interioritzar el què diuen i donar-hi 
resposta efectiva

1.4  Fer de l’educació i 
de la cultura un factor 
clau de benestar i èxit

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

3.5. Donar suport a pimes i autònoms, 
i promoure l'emprenedoria

3.7  Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, 
Coneixement, Creativitat i Ciència generant un 
entorn favorable per atraure i retenir talent

1.1. Garantir 
l’accessibilitat, qualitat i 
equitat dels serveis

3.2 Impulsar sectors emergents 
d'alt valor afegit i reforçar els 
sectors econòmics consolidats, 
establint Barcelona com a 
referent de qualitat
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1. PERSONES i FAMÍLIES
“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis

Potenciar les escoles bressol de qualitat per tal d’augmentar l'oferta 
pública de places

Objectius estratègics 
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6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 
HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença 
i orientada a la ciutadania” 

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

7.2 Considerar el barri com a unitat d’acció municipal per guanyar en 
proximitat i eficàcia

7.3  Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat 
d’innovació i promoure la motivació i el compromís

7.4  Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

5. EL PRESSUPOST 

“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i 
priorització de resultats”

6.1  Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a  
aconseguir els objectius de ciutat

6.2 Cercar noves fonts de finançament lligades a la capitalitat 
6.3  Garantir la capacitat d’inversió 
6.4 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a  

altres programes prioritaris
6.5  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa

7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, 
LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

8.1  Implantar un nou model de col·laboració amb el sector privat i 
el tercer sector basat en contractes programa

8.2  Proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats

8.3  Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 
propera i eficaç

Es
tr

uc
tu

ra “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC”

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

de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica
4.4  Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del

serveis urbans

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

5.1 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
5.2 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
5.3  Fomentar barris híbrids en els qual es viu i es treballa
5.4  Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
5.5  Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la 

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

d’oportunitat

4. HABITAT URBÀ

B
en

ef
ic

ia
ris

2.ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS

“L’Ajuntamentque coopera i participa amb el teixit social” 

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

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

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

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.1  Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
d'Europa

3.2  Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de 
qualitat

3.3  Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
3.4  Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
3.5  Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

1. PERSONES i FAMÍLIES

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 
qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
1.2  Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i 
persones en situació de dependència 
1.3  Impulsar accions que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal 
1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
1.5  Afavorir una ciutadania saludable
1.6  Potenciar la funció social de l’esport
1.7  Garantir la seguretat de les persones
1.8  Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
1.9  Reforçar la visió de gènere en les polítiques municipals
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el 
què diuen i donar-hi resposta efectiva
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1. PERSONES i FAMÍLIES
“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida“ 

1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit

Objectius estratègics 

Posar en valor el patrimoni cultural de la ciutat com a generador de 
coneixement i posar-lo a l’abast del conjunt dels ciutadans i 

ciutadanes 
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6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 
HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença 
i orientada a la ciutadania” 

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

7.2 Considerar el barri com a unitat d’acció municipal per guanyar en 
proximitat i eficàcia

7.3  Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat 
d’innovació i promoure la motivació i el compromís

7.4  Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

5. EL PRESSUPOST 

“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i 
priorització de resultats”

6.1  Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a  
aconseguir els objectius de ciutat

6.2 Cercar noves fonts de finançament lligades a la capitalitat 
6.3  Garantir la capacitat d’inversió 
6.4 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a  

altres programes prioritaris
6.5  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa

7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, 
LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

8.1  Implantar un nou model de col·laboració amb el sector privat i 
el tercer sector basat en contractes programa

8.2  Proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats

8.3  Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 
propera i eficaç

Es
tr

uc
tu

ra “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC”

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

de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica
4.4  Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del

serveis urbans

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

5.1 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
5.2 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
5.3  Fomentar barris híbrids en els qual es viu i es treballa
5.4  Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
5.5  Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la 

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

d’oportunitat

4. HABITAT URBÀ

B
en

ef
ic

ia
ris

2.ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS

“L’Ajuntamentque coopera i participa amb el teixit social” 

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

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

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

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.1  Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
d'Europa

3.2  Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de 
qualitat

3.3  Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
3.4  Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
3.5  Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

1. PERSONES i FAMÍLIES

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 
qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
1.2  Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i 
persones en situació de dependència 
1.3  Impulsar accions que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal 
1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
1.5  Afavorir una ciutadania saludable
1.6  Potenciar la funció social de l’esport
1.7  Garantir la seguretat de les persones
1.8  Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
1.9  Reforçar la visió de gènere en les polítiques municipals
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el 
què diuen i donar-hi resposta efectiva

Construir una xarxa d’equipaments culturals de proximitat orientada a 
la formació, la creació, la producció i la difusió

Proposar estratègies compartides entre equipaments i entitats culturals 
de la ciutat per afavorir l’accés a la cultura
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1. PERSONES i FAMÍLIES
“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida“ 

1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit

Objectius estratègics 

Fomentar el català com a llengua pròpia de la ciutat i expressió 
última de la seva identitat cultural
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6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 
HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença 
i orientada a la ciutadania” 

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

7.2 Considerar el barri com a unitat d’acció municipal per guanyar en 
proximitat i eficàcia

7.3  Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat 
d’innovació i promoure la motivació i el compromís

7.4  Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

5. EL PRESSUPOST 

“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i 
priorització de resultats”

6.1  Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a  
aconseguir els objectius de ciutat

6.2 Cercar noves fonts de finançament lligades a la capitalitat 
6.3  Garantir la capacitat d’inversió 
6.4 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a  

altres programes prioritaris
6.5  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa

7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, 
LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

8.1  Implantar un nou model de col·laboració amb el sector privat i 
el tercer sector basat en contractes programa

8.2  Proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats

8.3  Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 
propera i eficaç

Es
tr

uc
tu

ra “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC”

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

de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica
4.4  Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del

serveis urbans

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

5.1 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
5.2 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
5.3  Fomentar barris híbrids en els qual es viu i es treballa
5.4  Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
5.5  Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la 

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

d’oportunitat

4. HABITAT URBÀ

B
en

ef
ic

ia
ris

2.ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS

“L’Ajuntamentque coopera i participa amb el teixit social” 

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

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

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

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.1  Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
d'Europa

3.2  Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de 
qualitat

3.3  Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
3.4  Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
3.5  Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

1. PERSONES i FAMÍLIES

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 
qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
1.2  Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i 
persones en situació de dependència 
1.3  Impulsar accions que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal 
1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
1.5  Afavorir una ciutadania saludable
1.6  Potenciar la funció social de l’esport
1.7  Garantir la seguretat de les persones
1.8  Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
1.9  Reforçar la visió de gènere en les polítiques municipals
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el 
què diuen i donar-hi resposta efectiva

Promoure les manifestacions de cultura popular i tradicional de 
Catalunya, com a element educatiu i també de cohesió social 

Incrementar la presència adolescent i jove en els esdeveniments
culturals i de lleure de la ciutat mitjançant el lleure alternatiu
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1. PERSONES i FAMÍLIES
“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida“ 

1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit

Objectius estratègics 

Incrementar la qualitat del sistema escolar de la ciutat per tal de fer de 
Barcelona un pol d'excel·lència en  l’aprenentatge i en l’educació en 

valors
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6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 
HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença 
i orientada a la ciutadania” 

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

7.2 Considerar el barri com a unitat d’acció municipal per guanyar en 
proximitat i eficàcia

7.3  Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat 
d’innovació i promoure la motivació i el compromís

7.4  Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

5. EL PRESSUPOST 

“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i 
priorització de resultats”

6.1  Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a  
aconseguir els objectius de ciutat

6.2 Cercar noves fonts de finançament lligades a la capitalitat 
6.3  Garantir la capacitat d’inversió 
6.4 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a  

altres programes prioritaris
6.5  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa

7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, 
LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

8.1  Implantar un nou model de col·laboració amb el sector privat i 
el tercer sector basat en contractes programa

8.2  Proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats

8.3  Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 
propera i eficaç

Es
tr

uc
tu

ra “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC”

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

de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica
4.4  Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del

serveis urbans

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

5.1 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
5.2 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
5.3  Fomentar barris híbrids en els qual es viu i es treballa
5.4  Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
5.5  Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la 

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

d’oportunitat

4. HABITAT URBÀ

B
en

ef
ic

ia
ris

2.ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS

“L’Ajuntamentque coopera i participa amb el teixit social” 

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

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

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

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.1  Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
d'Europa

3.2  Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de 
qualitat

3.3  Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
3.4  Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
3.5  Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

1. PERSONES i FAMÍLIES

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 
qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
1.2  Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i 
persones en situació de dependència 
1.3  Impulsar accions que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal 
1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
1.5  Afavorir una ciutadania saludable
1.6  Potenciar la funció social de l’esport
1.7  Garantir la seguretat de les persones
1.8  Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
1.9  Reforçar la visió de gènere en les polítiques municipals
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el 
què diuen i donar-hi resposta efectiva

Apostar per l’increment de l’èxit escolar per tal de millorar la 
qualificació acadèmica i professional dels joves i la continuïtat dels 

estudis postobligatoris
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2. ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS
“L’Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social” 

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

Posar a l’abast de creadors, entitats culturals i públic les oportunitats per 
fer cultura: ciutadans que a més de consumidors de cultura, puguin ser-

ne protagonistes

Objectius estratègics 
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6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 
HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença 
i orientada a la ciutadania” 

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

7.2 Considerar el barri com a unitat d’acció municipal per guanyar en 
proximitat i eficàcia

7.3  Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat 
d’innovació i promoure la motivació i el compromís

7.4  Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

5. EL PRESSUPOST 

“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i 
priorització de resultats”

6.1  Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a  
aconseguir els objectius de ciutat

6.2 Cercar noves fonts de finançament lligades a la capitalitat 
6.3  Garantir la capacitat d’inversió 
6.4 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a  

altres programes prioritaris
6.5  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa

7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, 
LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

8.1  Implantar un nou model de col·laboració amb el sector privat i 
el tercer sector basat en contractes programa

8.2  Proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats

8.3  Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 
propera i eficaç

Es
tr

uc
tu

ra “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC”

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

de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica
4.4  Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del

serveis urbans

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

5.1 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
5.2 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
5.3  Fomentar barris híbrids en els qual es viu i es treballa
5.4  Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
5.5  Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la 

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

d’oportunitat

4. HABITAT URBÀ
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2.ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS

“L’Ajuntamentque coopera i participa amb el teixit social” 

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

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

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

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.1  Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
d'Europa

3.2  Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de 
qualitat

3.3  Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
3.4  Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
3.5  Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

1. PERSONES i FAMÍLIES

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 
qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
1.2  Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i 
persones en situació de dependència 
1.3  Impulsar accions que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal 
1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
1.5  Afavorir una ciutadania saludable
1.6  Potenciar la funció social de l’esport
1.7  Garantir la seguretat de les persones
1.8  Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
1.9  Reforçar la visió de gènere en les polítiques municipals
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el 
què diuen i donar-hi resposta efectiva
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3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE CONEIXEMENT 
“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.2 Impulsar sectors emergents d’alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de qualitat

Aprofitar l’oportunitat del Mobile World Capital per impulsar nous 
projectes d’innovació per la ciutat i d’emprenedoria creativa

Objectius estratègics 
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6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 
HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença 
i orientada a la ciutadania” 

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

7.2 Considerar el barri com a unitat d’acció municipal per guanyar en 
proximitat i eficàcia

7.3  Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat 
d’innovació i promoure la motivació i el compromís

7.4  Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

5. EL PRESSUPOST 

“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i 
priorització de resultats”

6.1  Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a  
aconseguir els objectius de ciutat

6.2 Cercar noves fonts de finançament lligades a la capitalitat 
6.3  Garantir la capacitat d’inversió 
6.4 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a  

altres programes prioritaris
6.5  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa

7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, 
LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

8.1  Implantar un nou model de col·laboració amb el sector privat i 
el tercer sector basat en contractes programa

8.2  Proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats

8.3  Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 
propera i eficaç

Es
tr

uc
tu

ra “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC”

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

de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica
4.4  Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del

serveis urbans

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

5.1 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
5.2 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
5.3  Fomentar barris híbrids en els qual es viu i es treballa
5.4  Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
5.5  Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la 

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

d’oportunitat

4. HABITAT URBÀ
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2.ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS

“L’Ajuntamentque coopera i participa amb el teixit social” 

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

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

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

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.1  Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
d'Europa

3.2  Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de 
qualitat

3.3  Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
3.4  Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
3.5  Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

1. PERSONES i FAMÍLIES

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 
qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
1.2  Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i 
persones en situació de dependència 
1.3  Impulsar accions que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal 
1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
1.5  Afavorir una ciutadania saludable
1.6  Potenciar la funció social de l’esport
1.7  Garantir la seguretat de les persones
1.8  Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
1.9  Reforçar la visió de gènere en les polítiques municipals
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el 
què diuen i donar-hi resposta efectiva

Promoure actuacions en els diferents àmbits de la cultura que treballin 
en continguts creatius per consolidar les indústries creatives com a 

motor del progrés econòmic i social
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Objectius estratègics 

Apostar per la formació professional de qualitat
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6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 
HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença 
i orientada a la ciutadania” 

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

7.2 Considerar el barri com a unitat d’acció municipal per guanyar en 
proximitat i eficàcia

7.3  Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat 
d’innovació i promoure la motivació i el compromís

7.4  Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

5. EL PRESSUPOST 

“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i 
priorització de resultats”

6.1  Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a  
aconseguir els objectius de ciutat

6.2 Cercar noves fonts de finançament lligades a la capitalitat 
6.3  Garantir la capacitat d’inversió 
6.4 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a  

altres programes prioritaris
6.5  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa

7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, 
LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

8.1  Implantar un nou model de col·laboració amb el sector privat i 
el tercer sector basat en contractes programa

8.2  Proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats

8.3  Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 
propera i eficaç

Es
tr

uc
tu

ra “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC”

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

de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica
4.4  Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del

serveis urbans

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

5.1 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
5.2 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
5.3  Fomentar barris híbrids en els qual es viu i es treballa
5.4  Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
5.5  Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la 

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

d’oportunitat

4. HABITAT URBÀ
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2.ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS

“L’Ajuntamentque coopera i participa amb el teixit social” 

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

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

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

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.1  Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
d'Europa

3.2  Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de 
qualitat

3.3  Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
3.4  Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
3.5  Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

1. PERSONES i FAMÍLIES

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 
qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
1.2  Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i 
persones en situació de dependència 
1.3  Impulsar accions que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal 
1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
1.5  Afavorir una ciutadania saludable
1.6  Potenciar la funció social de l’esport
1.7  Garantir la seguretat de les persones
1.8  Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
1.9  Reforçar la visió de gènere en les polítiques municipals
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el 
què diuen i donar-hi resposta efectiva

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE CONEIXEMENT 
“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.5. Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
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Promoure Barcelona com a capital cultural, recuperant la complicitat 
amb Catalunya i guanyant musculatura internacional

Objectius estratègics 

Promoure l'excel·lència cultural de la ciutat
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6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 
HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença 
i orientada a la ciutadania” 

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

7.2 Considerar el barri com a unitat d’acció municipal per guanyar en 
proximitat i eficàcia

7.3  Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat 
d’innovació i promoure la motivació i el compromís

7.4  Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

5. EL PRESSUPOST 

“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i 
priorització de resultats”

6.1  Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a  
aconseguir els objectius de ciutat

6.2 Cercar noves fonts de finançament lligades a la capitalitat 
6.3  Garantir la capacitat d’inversió 
6.4 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a  

altres programes prioritaris
6.5  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa

7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, 
LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

8.1  Implantar un nou model de col·laboració amb el sector privat i 
el tercer sector basat en contractes programa

8.2  Proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats

8.3  Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 
propera i eficaç

Es
tr

uc
tu

ra “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC”

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

de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica
4.4  Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del

serveis urbans

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

5.1 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
5.2 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
5.3  Fomentar barris híbrids en els qual es viu i es treballa
5.4  Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
5.5  Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la 

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

d’oportunitat

4. HABITAT URBÀ
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2.ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS

“L’Ajuntamentque coopera i participa amb el teixit social” 

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

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

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

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.1  Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
d'Europa

3.2  Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de 
qualitat

3.3  Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
3.4  Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
3.5  Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

1. PERSONES i FAMÍLIES

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 
qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
1.2  Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i 
persones en situació de dependència 
1.3  Impulsar accions que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal 
1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
1.5  Afavorir una ciutadania saludable
1.6  Potenciar la funció social de l’esport
1.7  Garantir la seguretat de les persones
1.8  Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
1.9  Reforçar la visió de gènere en les polítiques municipals
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el 
què diuen i donar-hi resposta efectiva

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE CONEIXEMENT 
“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 
Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

Posicionar la cultura, la creativitat i la producció de talent de Barcelona 
a nivell internacional

36

Mapa de ciutat



3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE CONEIXEMENT 
“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 
Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

Impulsar la innovació i la creativitat com a motor de l’economia del 
coneixement 

Objectius estratègics 

Promoure el coneixement i la creativitat a través d’una estratègia 
compartida des dels camps de l’educació i la cultura per posicionar a 

Barcelona com a ciutat educadora 

Promoure el lideratge de Barcelona com a ciutat universitària 

R
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6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 
HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença 
i orientada a la ciutadania” 

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

7.2 Considerar el barri com a unitat d’acció municipal per guanyar en 
proximitat i eficàcia

7.3  Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat 
d’innovació i promoure la motivació i el compromís

7.4  Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

5. EL PRESSUPOST 

“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i 
priorització de resultats”

6.1  Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a  
aconseguir els objectius de ciutat

6.2 Cercar noves fonts de finançament lligades a la capitalitat 
6.3  Garantir la capacitat d’inversió 
6.4 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a  

altres programes prioritaris
6.5  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa

7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, 
LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

8.1  Implantar un nou model de col·laboració amb el sector privat i 
el tercer sector basat en contractes programa

8.2  Proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats

8.3  Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 
propera i eficaç

Es
tr

uc
tu

ra “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC”

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

de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica
4.4  Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del

serveis urbans

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

5.1 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
5.2 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
5.3  Fomentar barris híbrids en els qual es viu i es treballa
5.4  Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
5.5  Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la 

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

d’oportunitat

4. HABITAT URBÀ
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2.ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS

“L’Ajuntamentque coopera i participa amb el teixit social” 

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

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

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

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.1  Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
d'Europa

3.2  Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de 
qualitat

3.3  Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
3.4  Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
3.5  Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

1. PERSONES i FAMÍLIES

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 
qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
1.2  Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i 
persones en situació de dependència 
1.3  Impulsar accions que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal 
1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
1.5  Afavorir una ciutadania saludable
1.6  Potenciar la funció social de l’esport
1.7  Garantir la seguretat de les persones
1.8  Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
1.9  Reforçar la visió de gènere en les polítiques municipals
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el 
què diuen i donar-hi resposta efectiva
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5. EL PRESSUPOST 
“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i priorització de resultats”

Elaboració i gestió racional i eficient del pressupost, adequant-lo a 
les prioritats i eliminant despeses supèrflues

Objectius estratègics 
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6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 
HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença 
i orientada a la ciutadania” 

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

7.2 Considerar el barri com a unitat d’acció municipal per guanyar en 
proximitat i eficàcia

7.3  Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat 
d’innovació i promoure la motivació i el compromís

7.4  Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

5. EL PRESSUPOST 

“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i 
priorització de resultats”

6.1  Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a  
aconseguir els objectius de ciutat

6.2 Cercar noves fonts de finançament lligades a la capitalitat 
6.3  Garantir la capacitat d’inversió 
6.4 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a  

altres programes prioritaris
6.5  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa

7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, 
LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

8.1  Implantar un nou model de col·laboració amb el sector privat i 
el tercer sector basat en contractes programa

8.2  Proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats

8.3  Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 
propera i eficaç

Es
tr

uc
tu

ra “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC”

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

de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica
4.4  Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del

serveis urbans

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

5.1 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
5.2 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
5.3  Fomentar barris híbrids en els qual es viu i es treballa
5.4  Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
5.5  Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la 

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

d’oportunitat

4. HABITAT URBÀ
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2.ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS

“L’Ajuntamentque coopera i participa amb el teixit social” 

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

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

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

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.1  Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
d'Europa

3.2  Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de 
qualitat

3.3  Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
3.4  Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
3.5  Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

1. PERSONES i FAMÍLIES

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 
qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
1.2  Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i 
persones en situació de dependència 
1.3  Impulsar accions que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal 
1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
1.5  Afavorir una ciutadania saludable
1.6  Potenciar la funció social de l’esport
1.7  Garantir la seguretat de les persones
1.8  Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
1.9  Reforçar la visió de gènere en les polítiques municipals
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el 
què diuen i donar-hi resposta efectiva

Portar a terme propostes per millorar els models organitzatius i els 
sistemes de finançament i de gestió

Gestionar els recursos i coordinar les accions amb criteris de 
proximitat, austeritat, proactivitat, autoritat i productivitat
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6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença i orientada a la ciutadania” 

Comunicar al ciutadà el resultat de la gestió municipal

Objectius estratègics 
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6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 
HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença 
i orientada a la ciutadania” 

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

7.2 Considerar el barri com a unitat d’acció municipal per guanyar en 
proximitat i eficàcia

7.3  Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat 
d’innovació i promoure la motivació i el compromís

7.4  Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

5. EL PRESSUPOST 

“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i 
priorització de resultats”

6.1  Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a  
aconseguir els objectius de ciutat

6.2 Cercar noves fonts de finançament lligades a la capitalitat 
6.3  Garantir la capacitat d’inversió 
6.4 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a  

altres programes prioritaris
6.5  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa

7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, 
LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

8.1  Implantar un nou model de col·laboració amb el sector privat i 
el tercer sector basat en contractes programa

8.2  Proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats

8.3  Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 
propera i eficaç

Es
tr

uc
tu

ra “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC”

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

de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica
4.4  Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del

serveis urbans

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

5.1 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
5.2 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
5.3  Fomentar barris híbrids en els qual es viu i es treballa
5.4  Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
5.5  Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la 

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

d’oportunitat

4. HABITAT URBÀ

B
en

ef
ic

ia
ris

2.ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS

“L’Ajuntamentque coopera i participa amb el teixit social” 

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

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

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

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.1  Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
d'Europa

3.2  Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de 
qualitat

3.3  Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
3.4  Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
3.5  Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

1. PERSONES i FAMÍLIES

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 
qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
1.2  Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i 
persones en situació de dependència 
1.3  Impulsar accions que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal 
1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
1.5  Afavorir una ciutadania saludable
1.6  Potenciar la funció social de l’esport
1.7  Garantir la seguretat de les persones
1.8  Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
1.9  Reforçar la visió de gènere en les polítiques municipals
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el 
què diuen i donar-hi resposta efectiva

Fomentar la participació dels diferents òrgans i components de les 
gerències en el coneixement dels objectius, la millora dels 

processos i l'assoliment dels resultats
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7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

Establir un model eficient de relacions amb la Generalitat

Objectius estratègics 
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6. GOVERN, DIRECTIUS i RECURSOS 
HUMANS

“Institució competitiva, motivada, amb orgull de pertinença 
i orientada a la ciutadania” 

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

7.2 Considerar el barri com a unitat d’acció municipal per guanyar en 
proximitat i eficàcia

7.3  Potenciar equips humans potents, amb experiència i capacitat 
d’innovació i promoure la motivació i el compromís

7.4  Garantir la productivitat i l'alineament en tots els nivells de 
l’organització

5. EL PRESSUPOST 

“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost i 
priorització de resultats”

6.1  Gestionar en base a un pressupost executiu orientat a  
aconseguir els objectius de ciutat

6.2 Cercar noves fonts de finançament lligades a la capitalitat 
6.3  Garantir la capacitat d’inversió 
6.4 Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per a  

altres programes prioritaris
6.5  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa

7. EL CONEIXEMENT, LA TECNOLOGIA, 
LA INNOVACIÓ i LA COL·LABORACIÓ

“Barcelona, innovació oberta en gestió pública” 

8.1  Implantar un nou model de col·laboració amb el sector privat i 
el tercer sector basat en contractes programa

8.2  Proactivitat en la interacció amb altres administracions per 
garantir els millors resultats

8.3  Millorar les TIC per a aconseguir una administració més 
propera i eficaç
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ra “Un nou model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 
infraestructures i TIC”

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

de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica
4.4  Liderar la reinformació de l’espai públic: les smarts cities com a impulsores d’una nova economia del

serveis urbans

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

5.1 Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús
5.2 Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana
5.3  Fomentar barris híbrids en els qual es viu i es treballa
5.4  Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantir les mateixes oportunitats d’accés a tota la ciutat
5.5  Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el turisme a tota la 

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

d’oportunitat

4. HABITAT URBÀ
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2.ENTITATS, ASSOCIACIONS i AGENTS 
ESPORTIUS, SOCIALS i CULTURALS

“L’Ajuntamentque coopera i participa amb el teixit social” 

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

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

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

3. AGENTS ECONÒMICS i CENTRES DE 
CONEIXEMENT 

“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

3.1  Fer de la Barcelona metropolitana la capital logística del Sud
d'Europa

3.2  Impulsar sectors emergents d'alt valor afegit i reforçar els sectors 
econòmics consolidats, establint Barcelona com a referent de 
qualitat

3.3  Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat
3.4  Potenciar l’aportació internacional a l’economia barcelonina
3.5  Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l'emprenedoria
3.6 Fer de Barcelona un lloc fàcil per fer negocis (“Business Friendly”)
3.7 Fer de Barcelona la ciutat de Cultura, Coneixement, Creativitat i 

Ciència generant un entorn favorable per atraure i retenir talent

1. PERSONES i FAMÍLIES

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i 
qualitat de vida“ 

1.1  Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis
1.2  Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i 
persones en situació de dependència 
1.3  Impulsar accions que afavoreixin la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal 
1.4  Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit
1.5  Afavorir una ciutadania saludable
1.6  Potenciar la funció social de l’esport
1.7  Garantir la seguretat de les persones
1.8  Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal 
que ningú pugui ser discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals
1.9  Reforçar la visió de gènere en les polítiques municipals
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom
1.11 Crear Canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el 
què diuen i donar-hi resposta efectiva

Mapa de ciutat

Realitzar actuacions proactives amb l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona per a millorar els serveis

Realitzar actuacions proactives amb l’ Administració General de 
l’Estat, Diputació de Barcelona i altres administracions per a millorar 

els serveis

Millorar les TIC per a aconseguir una administració més propera i 
eficaç
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Procés i calendari:

• La Comissió de Govern, formada per l‘Alcalde, els tinents d’Alcalde i  
els regidors que nomeni l’Alcalde aprova el document Bases per a la 
formulació del PAM i dels PAD …………………..…………… 22/02/2012

• Procés participatiu……………………….… del 08/03/2012 al 03/05/2012

• El Plenari del Consell Municipal aprova definitivament el PAM. 

Més informació:
http://www.bcn.cat/

Enllaç al document:
http://www.bcn.cat/pdf/bases_pam/document_base.pdf

Enllaç al web resum
http://w2.bcn.cat/bases_pam/

https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=14fa7459c40a4074b1fc5a18e9a9d822&URL=http://www.bcn.cat/�
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=14fa7459c40a4074b1fc5a18e9a9d822&URL=http://www.bcn.cat/pdf/bases_pam/document_base.pdf�
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?C=14fa7459c40a4074b1fc5a18e9a9d822&URL=http://w2.bcn.cat/bases_pam/�
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