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Programa del Partit Llibertari per a les 

Eleccions Municipals de 2015 a Barcelona  
 
1. Reducció de la despesa municipal: 

 
1. El P-LIB vol reduir el cost del sector públic local: eliminar entitats 

públiques sense una funció concreta i retornar aquelles que sí la tinguin 
als ciutadans perquè la gestionin ells mateixos de manera privada, 
evitant burocràcies, reduint despeses, sent més eficients i augmentant la 
participació ciutadana. 
 

2. Reduir la intervenció de l'administració als serveis públics al mínim 
possible per agilitzar tràmits i eliminar burocràcies innecessàries. 
 

3. Suprimir les subvencions que no tinguin com a objectiu un projecte 
concret i ajudar a reestructurar les que sí que el tinguin. 
 

4. Analitzar la resta de despeses municipals i buscar l'eficiència en les 
partides que no es puguin reduir, bé perquè siguin imprescindibles, o per 
motius legals. 
 

5. Creiem que el principal problema financer és a Transports Metropolitans 
de Barcelona. Amb un deute que segueix creixent derivat d’una elevada 
despesa de personal. Volem aplicar una intensa racionalització de 
l’empresa municipal en termes de càrrecs directius i estructura. 

 
2. Reducció de l’esforç fiscal municipal: 

 
1. Eliminar completament els impostos no obligatoris (impost de 

construccions, instal·lacions i obres; plusvàlua municipal). 
 
2. Reduir al mínim legal, tant com sigui possible, els tipus de gravamen 

dels impostos municipals obligatoris: l'IBI, l'impost sobre vehicles de 
tracció mecànica, l'IAE... 

 
3. Revisar els estudis econòmics de les taxes vigents i ajustar-les al cost 

real dels serveis perquè els ciutadans paguin menys. 
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3. Control d'infraestructures i obres públiques: 

 
1. Evitar tornar a construir grans edificis o recintes amb un cost que no 

pugui assumir l'administració local, i així evitar caure en deute ni haver 
d’apujar els impostos als ciutadans per mantenir la seva despesa 
corrent. 

 
2. Analitzar des del primer moment totes les noves infraestructures de 

manera seriosa, rigorosa i objectiva, tenint en compte totes les 
alternatives possibles i especialment els costos —incloent-hi les 
despeses de manteniment futur, que sovint no es tenen en compte— i 
promoure una major participació ciutadana possible en la presa de 
decisions. 

 
3. Optimitzar el patrimoni municipal: vendre o llogar tots els immobles i 

propietats municipals que es pugui, passant-los a la gestió privada dels 
ciutadans interessats, reduint el cost i el deute de l'administració i, per 
tant, els impostos que han de pagar els veïns del municipi a 
l’Ajuntament. 

 
4. Mesures de lluita contra la corrupció: 

 
1. Modificar la normativa per a la contractació, les subvencions i l'ocupació 

pública per limitar la corrupció, reforçar les garanties i fomentar la 
transparència tant com sigui possible —sempre respectant els drets 
fonamentals mínims de protecció de dades dels ciutadans implicats— i 
respectant la Llei. 
 

2. Publicar al web de l'ajuntament tota la informació sobre la gestió 
municipal que no estigui subjecta a protecció de dades de tercers. 

 
5. Administració municipal: 

 
1. Simplificació radical de la normativa municipal. 

 
2. Ambiciosa reducció de llicències i permisos obligatoris. Substitució per 

un règim de simple comunicació, en la mesura en què es pugui. 
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3. Aplicació generalitzada del silenci administratiu positiu. 
 

4. Incrementar la possibilitat d'efectuar gestions per mitjans telemàtics 
(telèfon i internet). 

 
Propostes en clau molt barcelonina  
 

1. En el context de la reducció d’impostos gradual a la qual ens 
comprometem, incloem estudiar la bonificació de l’IBI als autònoms pel 
local on realitzin la seva activitat i reduir-lo a col·lectius vulnerables (gent 
gran amb rendes baixes, persones a l’atur...). 
 

2. Auditoria completa de TMB per determinar quants directius i quants 
càrrecs intermedis són prescindibles i suposen un cost excessiu als 
contribuents. Eliminació de despeses innecessàries per quadrar els 
comptes i deixar d’acumular deute. 
 

3. Obertura a la competència del sector del taxi i el bus, en la mesura en 
què ho permetin les lleis de rang superior. Liberalització autèntica del 
sector per aconseguir la lliure competència de taxistes amb llicència 
pública i taxistes d’empreses com Uber i d’altres que puguin sorgir. 
 

4. Política amigable cap al turisme a la ciutat i promoció d’iniciatives 
cíviques contra la turismofòbia creixent i latent en algunes forces 
polítiques presents a la ciutat. 
 

5. No limitació de la quantitat de “pisos turístics”. I incentivar que es faci de 
manera formal i legal. 

 
6. Aplicació efectiva de les sancions a comportaments incívics, sense 

distinció de l’origen de qui cometi la falta —turistes o locals—, tolerància 
zero amb agressions higièniques i acústiques.  
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7. Maximitzar la llibertat d’horaris a la ciutat i pressionar al Govern de la 

Generalitat per tal d’aconseguir la liberalització total d’horaris en benefici 
dels consumidors, que som tots. A més, considerem que ningú no coneix 
millor que cadascun dels comerços a quina hora li convé obrir. A l’era 
d’internet 24 hores, limitar l’horari comercial al carrer és absurd i 
perjudica i debilita especialment el petit comerç. 

 
8. Des del consistori promourem el mecenatge cultural i científic. I una 

filantropia activa en aquest terreny que alliberi gradualment els 
contribuents de pagar forçadament per productes culturals que no 
consumeixen per decisió pròpia. El conegut com a crowdfunding o 
micromecenatge és una forma lloable de finançar els projectes que més 
interessin a cada ciutadà i una manera de promoure l’altruisme i la 
voluntarietat a la ciutat. 
 

9. S’estudiarà la privatització de BTV i es pressionarà per als canvis legals 
necessaris, oferint en primer lloc l’adquisició de l’entitat als seus propis 
treballadors i, després, a d’altres ciutadans interessats en la compra del 
mitjà de comunicació, en plena competència i sense cap tipus de prioritat 
ni privilegi a cap d’ells per cap motiu. 
 

10.  Proposem reunions periòdiques dels cossos de seguretat municipal a 
les audiències públiques dels districtes per tal que els veïns expressin 
les seves inquietuds directament als agents de la Guàrdia Urbana. 
 
 
 

 
 


