
Acord per a reafirmar el pacte catalanista i de progrés de Barcelona

Al juny de 2003, després de les últimes eleccions municipals, els grups Socialista, d’Esquerra
Republicana de Catalunya i d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa, van
signar un acord per a governar conjuntament la Ciutat de Barcelona durant el mandat 2003-
2007. Avui, davant l’elecció d’un nou Alcalde de Barcelona, els grups sotasignats reafirmen
aquell Acord i estableixen de cara a la seva culminació en els propers mesos els següents
compromisos:

1) Tornar a signar públicament l’Acord de Govern 2003-2007, com a reconeixement de la
validesa de la feina que ha permès realitzar i de la seva vigència en el futur.

2) Continuar garantint la governabilitat de la Ciutat, és a dir la seva estabilitat institucional amb
plena capacitat de governar, en base a la confiança mútua dels partits que integren el
govern i a la presa de decisions compartides i corresponsabilitzades amb respecte per a
l’expressió de la pluralitat de cadascun dels seus membres. En particular, s’enfortirà la
coordinació entre l’Alcalde i els grups municipals de govern amb l’establiment de trobades
periòdiques de reflexió i anàlisi conjunta.

3) Refermar el compromís d’exercir la capitalitat de Catalunya i del catalanisme polític, fent de
Barcelona una ciutat oberta i solidària a les altres cultures a partir de la cultura i la llengua
pròpies amb voluntat de projecció en tota la Mediterrània i arreu del món.

4) Accentuar les polítiques que faciliten la capacitat de generar prosperitat a la nostra ciutat i
permeten crear ocupació i redistribuir la riquesa a partir de les millores socials i de
l’augment de la qualitat de vida. En aquest sentit l’Ajuntament farà un esforç suplementari
per visualitzar els recursos humans, materials i pressupostaris vinculats a les polítiques de
millora de la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

5) Prioritzar l’atenció del govern i de l’Alcalde en la convivència, molt especialment en la
convivència en l’espai públic, per a què els drets de tots puguin ésser exercits en llibertat i
perquè tothom compleixi amb els seus deures. Per això, desplegarem les accions i
recursos previstos seguint els calendaris aprovats.

6) Vetllar de manera especial pel desenvolupament de les iniciatives de participació previstes,
i en particular reforçar el Consell de Ciutat a partir de les propostes que es demanaran a la
seva Comissió Permanent, disposar abans de Nadal de la proposta de reformes legals
necessàries per impulsar l’elecció directe dels consellers i conselleres de Districte en el
marc de la comissió ja constituïda a tal efecte i també, abans de la fi de mandat, de la
proposta de participació ciutadana per a la redacció definitiva del Pla d’Equipaments de
Ciutat actualment en fase d’elaboració en base al programa la Barcelona dels Barris.
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