CANDIDATURA CARLES DOMINGO PRIMARIES 2019

El meu nom és Carles Domingo, tinc 52 anys, soc advocat especialitzat
en fiscalitat i tributació, encara que ara desenvolupo la meva feina a
l’Ajuntament de Barcelona. Vaig néixer al barri de Les Corts, i
actualment visc a Gràcia.

Per què em presento
Avui en dia, les ciutats no ofereixen allò que permeti considerar-les “amables” amb els
seus ciutadans. La ciutat s’implica amb tants aspectes de la vida dels ciutadans, que la
seva actitud els repercuteix directament.
La multiplicitat de regulacions, tant de l’Administració municipal com de la resta
d’administracions existents, han creat una espessa i complicada xarxa de normatives,
limitacions i garanties que dificulten la vida a la ciutat.
Amb el temps, un concepte erroni de l’Estat del Benestar, ha comportat que la
administració es preocupi més de donar resposta immediata als problemes, que de
treballar per solucionar les causes que els creen.
Barcelona ha de trencar amb aquests conceptes. No pot ser aquella que contínuament
només protegeix, cobrint les necessitats urgents, ha de ser qui acompanyi al ciutadà en
la creació del seu propi projecte vital, qui faciliti l’assoliment per part dels ciutadans
dels seus anhels.
La Administració ha de combinar les seves polítiques redistributives amb polítiques
pre-distributives, aquelles que permetin al ciutadà superar les desigualtats.
Hem de facilitar la vida a la ciutat, posar-ho més fàcil als ciutadans, ajudant-los i
acompanyant-los en tots els aspectes del seu cicle vital: per assolir una millor educació
en tots el seus aspectes, promovent l’accés a la cultura, millorant les possibilitats de
crear un projecte vital propi, facilitant l’accés a l’habitatge, promovent salaris justos
pels treballadors per compte aliè o facilitant l’emprenedoria, amb una Administració
molt més senzilla i transparent, entre d’altres.

Que proposo per Barcelona:
Més enllà de vetllar pel funcionament del dia a dia de la ciutat, per treballar a llarg
termini, l’Ajuntament ha de centrar les seves polítiques en una veritable aposta per
l’educació, per la modificació de les característiques de l’economia de la ciutat i per
fer-la més sostenible.
Pel que fa a la educació, l’estratègia ha de comptar amb la col·laboració dels sectors
públic, privat i social, i de la cerca de l’excel·lència del sistema educatiu de la nostra
ciutat, amb uns docents motivats, preparats i innovadors i uns centres educatius amb
les millors condicions tècniques, tecnològiques i ambientals.
Respecte l’economia, per poder tenir progrés social, cal una ciutat amb una economia
on el coneixement tingui un pes rellevant, on es creïn empreses amb la voluntat de ferse grans, i on les companyies no ho basin tot en els sous baixos, sinó en la cerca,
captació i retenció del talent, on tothom posi la creativitat i el conreu del talent com
instruments al servei d’aquesta societat mes justa.
El benefici ha de repartir-se ha, de retornar a la societat, ha de generar noves
oportunitats per aquells que han pogut perdre el tren i, a canvi, la ciutat ha de generar
clima propici per que es generin noves oportunitats per les persones
L’altra pota que ha de sustentar-se la ciutat ha de ser una visió de l’economia des de
l’òptica de l’economia verda, com la millora del capital natural de la nostra ciutat, més
benestar i més qualitat de les condicions ambientals. Nous jaciments d’ocupació i mes
sostenibilitats socials i ambiental de les empreses .
En resum, estimular la creació i el creixement d’empreses socialment més justes,
ambientalment més sostenibles, i incorporant la innovació i el conreu del talent com
actius bàsics.
Finalment, per gaudir d’una ciutat més sostenible, hem de plantejar la renaturalització
de la ciutat, amb més espais verds, de convivència, esponjar la densitat de la ciutat.
Barcelona ha de tenir una ferma estratègia per la millora de l’eficiència energètica tant
pública com privada, ha d’apostar per la reducció de la contaminació ambiental i
acústica, amb un transport públic més eficient i l’ús de la tecnologia per la millora del
funcionament de la ciutat.

La meva experiència a l’Ajuntament de Barcelona:
Les ganes de participar en la millora de la ciutat de Barcelona m’ha portar a realitzar
activitat política vinculada a l’Ajuntament des de 2001.
Primer, en paral·lel a la meva activitat professional, com a conseller municipal al
Districte de Les Corts de 2001 a 2007, passant a actuar com a conseller-portaveu al
mateix districte de 2007 a 2011.
Durant el passat mandat, de 2011 a 2015, al govern de la ciutat com a Comissionat de
l’Alcaldia de Coordinació Institucional. Les funcions exercides en aquesta posició em
van permetre conèixer en profunditat tots els àmbits de funcionament de
l’Ajuntament, i gaudir d’una visió transversal de totes les polítiques i les seves
estructures. Així mateix, les tasques de representació realitzades també em van
permetre conèixer moltes entitats i associacions que formen part de la xarxa civil
d’aquesta ciutat, i entendre com veuen aquestes a l’ajuntament.
Durant aquest mandat, i desprès d’un breu període com assessor al grup municipal
demòcrata i conseller municipal al districte de Sants-Montjuic, soc assessor del regidor
de Demòcrates de Catalunya, Gerard Ardanuy, coneixent així també el funcionament
de l’Ajuntament des del vessant de la oposició i de control de l’activitat del govern de
la ciutat.

