Mesures de la FAVB
PAM 2012-2015
Projectes de Ciutat
1. Establir la connexió del Trambaix i del Trambesòs per la Diagonal.
2. Complir els acords del compromís de la Plaça de les Glòries.
3. Augmentar la protecció del Parc Natural de Collserola, evitant que el projecte 16 Portes
signifiqui una desnaturalització del Parc. Elaboració del Plà Especial i d’usos del Parc.
4. Aprovar i implementar el Pla d’usos de Montjuic que preservi el seu ús com a espai
natural.
5. Desenvolupar el Pla Sagrera- Sant Andreu.
6. Re-municipalització de la gestió de l’aigua.
Participació Ciutadana
1. Elaborar una mesura de govern per augmentar la transparència i bon govern de la
Ciutat de Barcelona.
2. Elaborar un protocol per garantir la participació ciutadana als plans urbanístics
incorporant la figura del facilitador veïnal.
3. Desenvolupar el Pla de suport a l’Associacionisme i incorporar mesures de foment i
suport al teixit associatiu de la ciutat.
4. Desenvolupar la descentralització política dels districtes garantint l’elecció directa dels
regidors/es de Districte tal i com contempla la Carta Municipal.
5. Implementar el Pla Director de Participació Ciutadana i racionalitzar els òrgans de
participació de la ciutat.
6. Introduir mecanismes de pressupostos participatius en el disseny de les inversions a la
ciutat.
7. Elaborar un pla per dotar d’espais a les entitats associatives i d’educació en el lleure.
8. Estendre el model d’open data com un servei ciutadà i no només a les empreses.
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Bon govern
1. Agilització dels tràmits administratius de la ciutadania, augmentant el nombre de tràmits
en línia que es poden realitzar des de la web de l’Ajuntament.
2. Adoptar els estandards oberts en els documents utilitzats per l’administració pública.
3. Modernitzar i estandaritzar la web de l’Ajuntament de Barcelona per fer-la més
accessible a la ciutadania.
4. Elaborar i implementar un pla de migració al programari lliure del conjunt de
l’administració municipal.

Equipaments
1. Finalitzar l’elaboració del Pla d’Equipaments i desenvolupar el seu pla d’implementació
a escala ciutat.
2. Elaborar un pla d’impuls i suport a la gestió cívica d’equipaments.
3. Millorar el grau d’eco-eficiència dels equipaments existents.

Educació
1. Ampliar la Xarxa d'Escoles Bressol mantenint el seu caràcter públic.
2. Eliminar els barracots escolars que encara romanen a la ciutat.
3. Canvis en el sistema d’accés a les escoles per evitar la segregació escolar
promocionant l’escola publica.
4. Estendre l’experiència dels camins escolars al conjunt de barris de la Ciutat.
5. Recolzar i desenvolupar programes que serveixin per apropar els centres educatius al
barris on viuen.
Joves
1. Promoure l’associacionisme juvenil i les entitats orientades a l’educació en el lleure
(especialment aquelles de caràcter voluntari com esplais, agrupaments escoltes,...)
dotant-les dels recursos i espais necessaris per al desenvolupament de la seva activitat.
2. Crear un abonament del sistema de transports per a joves i estudiants.
3. Ampliar la zona tarifària 1 fins a la Universitat Autònoma de Barcelona.
4. Elaborar un pla d’abordatge educatiu del fenomen de les bandes juvenils.
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Dones
1. Ampliar la xarxa de PIADs (Punts d’Informació a les Dones) d’acord a les necessitats,
sobretot pel que fa a les qüestions de violències de gènere i a l’aplicació de legislació
catalana en aquesta matèria, vetllant perquè les retallades pressupostàries no afectin
aquestes partides.
2. Reforçament i seguiment dels projectes endegats pel Servei Municipal Abits. Rebuig de
tot tractament que criminalitzi les dones que exerceixen la prostitució al carrer.
Acompanyament de les dones que volen deixar la prostitució i entrar en el Mercat
3. Laboral. Atenció i protecció a les dones víctimes d’explotació sexual. Empadronament i
regularització de les dones immigrades que són ateses per Abits. Participació de la
FAVB al les reunions d’informacio i treball d’Abits.
4. Potenciar la formació laboral de dones en atur creant nous nínxols d’ocupació. Estudi
de la creació d’una cooperativa de treballadores de la llar, gestionada per elles
mateixes, amb la col·laboració de l’administració municipal i el moviment veïnal.
Gent Gran
1. Ampliar el nombre de residències i equipaments sanitaris a la Gent Gran, exigint al
govern de la Generalitat el compliment dels compromisos.
2. Ampliar el Servei d’Atenció Domiciliària davant l’augment de la demanda.
3. Promoure l’associacionisme i els espais de lleure i socialitat orientat a la gent gran.
4. Promoure el servei Apats amb companyia.

Medi ambient i Sostenibilitat ambiental
1. Convertir Barcelona en una ciutat referent en polítiques mediambientals.
2. Revisar i actualitzar de l’Agenda 21 local.
3. Pla de mesures per reduir la contaminació ambiental, acústica, lumínica i
electromagnètica.
4. Implementar mesures per reduir la contaminació provocada pels creuers que fondegen i
amarren al Port de Barcelona.
5. Foment de l’ús d’energies renovables en la rehabilitació i construcció d’habitatges.
6. Fomentar uns Nadals sostenibles: incorporar mesures d’estalvi energètic per evitar la
despesa que comporten les decoracions nadalenques i mesures.
7. Ampliar la Xarxa d’urinaris públics, especialment en aquells districtes com l’Eixample,
Ciutat Vella i Sant Martí que es veuen afectats pels orins al carrer.
8. Reducció del residu en origen, foment del reciclatge i la re-utilització.
9. Ampliar el sistema de recollida pneumàtica a altres districtes de la ciutat.
10. Establir una prova pilot del sistema de recollida porta a porta en un dels barris de la
ciutat.
11. Promoure el reciclatge, especialment el de la fracció orgànica, mitjançant campanyes
informatives i, si cal, desenvolupant l’activitat sancionadora.
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Mobilitat
1. Pla general de mobilitat orientat a reduïr l’elevat nivell de contaminació i promoure la
mobilitat sostenible.
2. Pla integral de transport públic que tingui en compte les característiques demogràfiques
i orogràfiques dels barris.
3. Implementar la Xarxa ortogonal d’autobusos RedBus.
4. Promoure la creació de superilles a l’Eixample i altres barris de la Ciutat.
5. mpulsar el Pla de Rodalies i la fòrmula del park and ride per millorar la mobilitat
metropolitana.
6. Ampliar la xarxa de carrils bici mantenint com a prioritat la seguretat del ciclista i el no
entorpiment amb els vianants.
7. Estendre l’àrea 30 i l’àrea verda al conjunt de barris de la Ciutat de Barcelona.
8. Ampliar el servei de Bicing als municipis de l’àrea metropolitana. Supressió del temps
d’espera de 10 minuts al canviar de bicicleta.
9. Mantenir el servei festiu dels Busos de barri.
10. Diversificar els abonaments de transports públic. Compromís per part de l’ajuntament
que els augments mai siguin superiors a l’IPC.
Habitatge
1. Pla de xoc per evitar els desnonaments en famílies en baixos ingressos econòmics.
2. Expropiació d’ús d’aquells habitatges propietat d’empreses bancàries per oferir-los com
a habitatges socials.
3. Crear un cens dels habitatges vacants.
4. Promoure experiències d’habitatge cooperatiu en dret de superfície.
5. Crear un parc públic d’habitatge de lloguer assequible.
6. Impulsar el pla d’habitatges d’emergència i de resolucio del nou barraquisme.
Persones amb mobilitat reduïda
1. Elaborar un Mapa de barreres arquitectòniques i punts negres de la Ciutat de
Barcelona.
Cohesió Social
Pla de recolzament a les persones sense llar que mantingui la dignitat d’aquest col·lectiu
Programes d’inserció laboral orientats a aquells col·lectius amb risc d’exclusió social.
Extensió de les sales de reducció de danys i CAS a tots els districtes de Barcelona.
Creació d’un sistema d’indicadors estandaritzat per mesurar l’impacte de la crisi als
barris de Barcelona.
5. Recolzar activament l’economia social i cooperativa com a espai generador d’ocupació i
responsabilitat social.
1.
2.
3.
4.
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Seguretat
1.
2.
3.
4.

Agilitzar el servei de denúncies a la GUB i al CME.
Promoure la policia de proximitat i millorar la coordinació entre GUB i CME
Plans especifics de prevencio de la violència de gènere amb ancoratge territorial
Desenvolupar una visió integral de la seguretat incorporant i donant rellevància al treball
d’educadors/es i mediadors/es comunitaris.

Acció comunitària
1. Recolzar els Plans Comunitaris existents i introduir mecanismes de bestreta davant els
retards de pagament de la Generalitat.
2. Homogeneitzar els requisits per a la realització d’activitats a l’espai públic al conjunt de
la ciutat partint del principi que la dinamització comunitària suposa un valuós actiu pels
barris.
3. Agilitzar i promoure que les entitats puguin fer ús de l’espai públic per festes,
exhibicions, assemblees sense interposar impediments burocràtics (temps d’avís,
assegurança...).
Memòria històrica
1. Impulsar el memorial de les barraques amb la senyalització d’aquells punts de la ciutat
on existiren.
2. Senyalitzar amb una placa d’homenatge al cinc d’oros (cruïlala de Diagonal-Passeig de
Gràcia) dels defensors de la ciutat davant l’alçament feixista.
3. Donar el nom de plaça de la República a l’actual Plaça Llucmajor.
4. Recuperació dels frescos de la capella gitana de la presó Model pintats per l’artista
Helios Gómez.
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DISTRICTES
CIUTAT VELLA
1. Mantenir el Pla d’Usos de Ciutat Vella.
2. Mantenir la mixticitat d’usos del Port Vell de Barcelona com a port urbà evitant la seva
transformació en un port de luxe segregat de la Ciutat.
3. Elaborar un Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella que promogui la
mixticitat d’usos, eviti el monocultiu turístic i sigui respectuós amb l’entorn.
4. Elaborar un Pla de mobilitat del Casc Antic.
5. Recuperar les Rambles com a passeig ciutadà.
6. Limitar la proliferació de terrasses i d’activitats turístiques.
7. Recuperació per al barri de la Cooperativa Segle XX.
8. Residència de Gent Gran de Casc Antic a Mestre Casals i Martorell.
9. Remodelació del carrer Sant Pere més Baix.
10. Obertura de Passatge Sant Benet.
11. Establir mesures per reduir la contaminació acústica que pateixen els veïns de Ciutat
Vella.
12. Millora i acondicionament de la Plaça Folch i Torres.
13. Desenvolupar un pla de foment del turisme responsable i respectuós amb l’entorn.
14. Legalitzar l’ús del nudisme a la platja de Sant Sebastià.
15. Mantenir la Sala Baluart com a Sala de Reducció de Danys i prosseguir el treball que es
realitza amb l’entorn.
EIXAMPLE
Desenvolupar el Pla de la Presó Model i complir la dotació d’equipaments.
Desenvolupar el Pla de Germanetes.
Escola Bressol a la casa Burés.
Regular el trànsit que travessa l’eixample i generar elevada contaminació atmosfèrica i
acústica.
5. Residència per a la gent gran a l’Illa Skoda.
6. Nou IES Angeleta Ferrer al Cap Marina.
7. Articular un eix cívic integral que abasti Avinguda Gaudí i el carrer Provença entre
Cartagena i passeig de Sant Joan.
8. Manteniment i promoció del mercat de llibre vell de Sant Antoni.
9. Dotar d’un ús ciutadà a l’antiga plaça de toros de la Monumental.
10. Ordenar l’entrada de turistes a la Sagrada Família.
11. Mantenir el caràcter ciutadà de l’Hospital de Sant Pau (oposició al cobrament d’entrada).
12. A Sagrada Família, Compliment compromisos d’equipaments pendents des de el 2002
(Residencia gent gran i centre de dia i habitatge per joves).
1.
2.
3.
4.
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SANTS-MONTJUÏC
1. Construir els equipaments compromesos a Can Batlló.
2. Pla de desenvolupament comercial de la carretera de la Bordeta.
3. Pla especial de protecció de les zones d’interès natural de la muntanya de Montjuïc,
prohibició d’edificació del barri de luxe Blau Ictinea.
4. Obertura i urbanització de de Joan de Sada.
5. Pla de Barris de Can Clos, La Vinya.
6. Millorar la connexió del Polvorí amb Nostra Senyora del Port.
7. Finalització del Pla del Turó.
8. Regulació dels actes públics que se celebren a la muntanya de Montjuïc.
9. Declaració del barri de la Satalia com a barri històric i incloure’l dins el Catàleg de
Patrimoni de la Ciutat com a BCIL.
LES CORTS
1. Elaborar el nou Pla de reordenació Urbanística de les Corts.
2. Revisar la segona fase dels enderrocs de la Colònia Castells.
3. IES Anglesola.
SARRIÀ SANT GERVASI
1. Retornar el monestir de Pedralbes al barri de Sarrià.
2. Elaborar un Pla de mobilitat del Districte de Sarrià Sant Gervasi.
3. Pla d’inversions a Vallvidrera i els barris de la muntanya de Collserola per què aquests
se sentin parts integrants de la ciutat.
4. Dotar als barris de la muntanya de Collserola d’un òrgan de gestió política i
administrativa participat a fi de resoldre les seves problemàtiques específiques.
5. Revisar el Pla Parcial de les Planes.
6. Protecció del nucli històric del Putxet i Farró.
7. Establir un Pla de Mobilitat per posar fi als embussos que generen els vehicles privats
que porten els infants a les escoles d’alt standing (reividicació compartida amb
determinades zones del districte de Gràcia).
8. Finalització de les obres de remodelació de l’Avinguda Mitre pendents des de 2005.
9. Soterrament de les línies elèctriques i telefòniques al torrent de la Font del Mont.
GRÀCIA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pla de mesures per reduir la contaminació acústica al districte de Gràcia.
Evitar la privatització del Parc Güell, mantenint el seu caràcter públic.
Dotar al districte de les escoles bressol que precisa.
Urbanitzar els carrers del barri de la Mercè.
Acabar les obres de remodelació de la Travessera de Dalt.
Arranjament del transit i millora de la mobilitat a la zona de Vallcarca.
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HORTA-GUINARDÓ
1. Crear un aparcament d’autocars al Parc Güell.
2. Abandonar el projecte del Tunel d’Horta.
3. Impulsar el planejament de Tres Turons.
4. Protegir els espais significatius del barri i en especial la Plaça Eivissa.
5. Rehabilitació i millora del palauet del Laberint.
6. Mantenir el PMU de la Clota i equipar el barri.
7. Dotar el barri de Can Baró d’una esola bressol i d’una escola infantil públiques.
8. Dignificar la plaça de la Font d’en Fargues.
9. Arrenjament i millora del barri de Sant Genís dels Agudells.
10. Arrenjament i millora de Can Papanaps-Vallhoneta revisant l’afectació dels habitatges.
11. Dignificar la plaça de la Font d’en Fargues, soterrament dels cables telefònics i creació
d’una àrea verda.
NOU BARRIS
1. Supressió de l'estació de telefònica que causa molèsties als veïns del barri de la
Prosperitat.
2. Pla Director de Vallbona.
3. PERI de Torre Baró.
4. Pla integral de Ciutat Meridiana.
5. Obrir la parada de la Linea 4 i 5 del metro a Virrei Amat.
6. Desenvolupament del espai de la Ideal Plàstica com a centre de districte.
7. Desenvolupar el pla d’equipaments i equipar aquells barris que presenten més
mancances (Porta i Ciutat Meridiana).
8. Dotació d’escoes bressol públiques especialment a Torre Llobeta.
9. Parc central i equipaments per al Barri a la granja del Ritz.
10. Impulsar el project de Casa de l’Aigua a Trinitat Nova.
SANT-ANDREU SAGRERA
1.
2.
3.
4.

Desenvolupar el Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver.
Paralitzar el Pla de Casc Antic de Sant Andreu i revertir les afectacions urbanístiques.
Revisar les ratios d’habitatge del projecte de Casernes de Sant Andreu.
Pacificació de l’Avinguda Meridiana.

SANT MARTÍ
1.
2.
3.
4.
5.

Pla de Barris del Besós.
Implusar el Pla de la presó de Wad Ras.
Pla de protecció del Patrimoni Industrial de Poble Nou.
Millorar la connectivitat de Diagonal Mar.
Elaborar un pla d’eradicació del barraquisme que afecta especialment el districte oferint
habitatge i mesures de reinserció laboral a les persones afectades.
6. Excutrar el pla de l’Illa MACOSA.

Obradors, 6-10 08002 Barcelona. NIF: G-08508186 Tel. 93 412 76 00 Fax: 93 412 58 88 c/e: favb@favb.cat

8

