Pacte per Barcelona
Un nou impuls per la ciutat

Esborrany Document
Juliol 2020

Presentació
La pandèmia provocada per la Covid 19 ha afectat pràcticament tot el
món, provocant un elevat nombre de morts, en una de les emergències
sanitàries més severes que es recorden a nivell global. Tots els
continents, la majoria de països i regions han vist aturada, en un grau o
un altre, la seva activitat econòmica i social i, tot i que encara és aviat,
segurament la pandèmia marcarà una fita històrica que suposarà un
abans i un després en la manera de percebre el món i a l’hora de
formular prioritats.
A Barcelona l’impacte ha estat, a més, especialment sever. Les
conseqüències de la crisi provocada per la Covid 19 es mesuren en un
elevat nombre de persones mortes i molt dolor personal i familiar, i una
paralització de la vida econòmica que ha deixat sense ingressos moltes
persones i que pot acabar suposant la destrucció de milers de llocs de
treball i la desaparició de nombroses empreses. . Tot plegat ha deixat
enormes seqüeles en l’àmbit social, fent créixer la vulnerabilitat,
especialment d’aquells sectors de la població més castigats. Perquè
aquesta crisi ha arribat quan encara no ens havíem recuperat dels
efectes de la crisi econòmica del 2008, que havia augmentat les
desigualtats socials, la pobresa i la precarietat laboral entre altres
conseqüències.
Tanmateix, Barcelona ha de refer-se i vol fer-ho amb determinació, amb
esperança i amb confiança en les seves pròpies forces i energies. Com
ha fet altres vegades i seguint el camí de fermesa, de compromís i de
coratge que han mostrat durant els pitjors moments d’aquesta crisi
molts sectors, especialment el sanitari, però també els treballadors i les
treballadores socials, els sectors de la restauració i hostaleria, el
transport, la logística i la distribució alimentària, les xarxes comunitàries
de suport, el voluntariat, les iniciatives culturals... Aquesta és la
Barcelona que s’aixeca quan hi ha una caiguda, i que es fa forta en els
seus atributs.
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El Pacte que presentem és el resultat d’un procés de treball col·lectiu,
entre molts sectors de la ciutat. A partir d’un impuls inicial de tots els
Grups Municipals de l’Ajuntament de Barcelona, conscients de la
responsabilitat i de les exigències del moment, s’ha fet de la manera
que Barcelona millor sap treballar: en un procés de diàleg, de consulta i
d’escolta mútua i plural. En aquest procés han participat al voltant de
200 actors i agents -col·legis professionals, empreses, sindicats,
universitats, entitats...- que representen el dinamisme de la ciutat i els
seus interessos diversos. Aquesta voluntat de consens i d’acord és la
manera natural de fer de Barcelona, sobretot en els grans projectes i
davant els grans reptes. La simbiosi de totes les energies i el talent
col·lectiu d’una ciutat vital que sap, que sempre ha sabut, que “la ciutat
és la gent”.
El Pacte és una proposta i un compromís col·lectiu per impulsar una
sortida en positiu a la crisi, per sobre d’altres consideracions, per
treballar amb més intensitat i de manera conjunta al voltant de les
grans prioritats que, en els propers 18 mesos, ens haurien d’ajudar a
avançar en la recuperació econòmica i social de Barcelona i, alhora, a
continuar amb les transformacions necessàries en favor de la
sostenibilitat ambiental. El Pacte no és un programa de govern, ni un
pla estratègic, no és tot el que cal fer ni tot el que segurament es farà,
tant per part de l’Ajuntament com dels actors socials, econòmics i cívics.
El Pacte per Barcelona concentra aquelles prioritats que hem acordat
abordar de manera immediata, intentant protegir-les i reforçar-les amb
el màxim consens polític i social.
L’objectiu, ja està dit, és facilitar, impulsar, la reactivació de la ciutat en
totes les seves dimensions, econòmica, social i ambiental. És una
mirada no tant al passat, sinó a algun lloc cap el que hem d’evolucionar
en el futur, amb la resta de ciutats avançades del món, que es preparen
per ser més sostenibles, més justes i segures, més resilients. És una
mirada cap endavant i no cap enrere. Per això el Pacte s’estructura en
10 grans objectius prioritaris que són, en sí mateixos, transversals i que
dibuixen horitzons de present i de futur. Així la recuperació econòmica,
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amb el suport al ric entramat comercial i de petites i mitjanes empreses
que té Barcelona, va acompanyada d’una voluntat de posicionar-nos
com a capital tecnològica i d’orientar i gestionar amb encert la
transformació digital en que estem immersos. Amb voluntat decidida de
continuar sent una ciutat amb una forta identitat i, a la vegada, una
ciutat global, capaç d’atreure talent, coneixement, turisme de qualitat i
d’actuar i projectar-se en l’escena internacional.
La tradició de Barcelona com a ciutat avançada socialment i defensora
dels drets i les llibertats ens reclama ara aprendre les lliçons d’aquesta
pandèmia, que no només ha creat noves vulnerabilitats sinó que també
ens ha enfortit com a comunitat i ens ha recordat el valor de les coses
essencials: de la cura i de les cures, envers les persones grans, els
infants i les persones amb discapacitats, envers les persones en situació
precària, envers la immigració, envers els joves que acumulen dues
crisis en pocs anys, que frustren les seves expectatives d’inserció i
emancipació... En definitiva, posar les persones al centre de l’acció.
També la pandèmia ens ha recordat la urgència de lluitar contra
l’emergència climàtica, en posar de manifest de manera nítida la ja
coneguda relació entre la nostra activitat i la qualitat ambiental. De les
poques notícies positives que ha suposat la crisi, sense dubte una de les
més rellevants ha estat la disminució de les contaminacions atmosfèrica
i acústica. Aquest dret a un aire net i a uns entorns saludables ha de
formar part de la nova etapa i ha de ser una contribució urbana per fer
front a l’emergència climàtica global.
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Els principis que sustenten el Pacte

Si la recuperació del dinamisme i la vitalitat de la ciutat és l’objectiu, el
mètode més que mai en un moment com l’actual ha de ser el consens.
Com s’ha dit, una manera barcelonina d’afrontar els grans reptes i
desafiaments col·lectius. Per això, al costat, de les grans prioritats i les
mesures que els donen sentit i contingut, hi ha uns principis, uns
atributs, que han d’informar i acompanyar aquest Pacte i la seva
materialització, conformant-ne l’estil i la manera de fer:
 L’impuls col·lectiu. El desenvolupament d’aquest Pacte i
l’acceleració de la recuperació econòmica i social només serà
possible si es fa des de la cooperació, des de la consciència que
quan Barcelona treballa, com un col·lectiu divers però unit entorn
els objectius bàsics, la ciutat és més forta i tothom se’n beneficia.
 La coresponsabilitat públic-privat. La cooperació entre el sector
públic i el sector privat, tots dos en sentit ampli i amb fórmules
diverses, forma part de la manera de fer de Barcelona i multiplica
les energies i la capacitat d’avançar.
 Una visió supramunicipal. Barcelona és la capital de Catalunya.
Exerceix aquest paper cooperant amb la resta d’administracions,
especialment amb la Generalitat de Catalunya i amb la resta
d’administracions locals i, de manera singular, amb els municipis
que conformem una àrea metropolitana interconnectada i
vigorosa. Per això, algunes de les propostes d’aquest Pacte
incorporen aquesta visió metropolitana, que caldrà reforçar
també institucionalment, a través de l’Àrea Metropolitana de
Barcelona.
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 Una ciutat diversa. Barcelona ha estat i és una ciutat oberta en el
sentit més profund del terme. El Pacte reconeix aquest esperit i el
vol preservar i potenciar, posant èmfasi sobre tot allò que ajudi a
la pluralitat, a la convivència i al civisme. I, d’igual manera, a ser
bel·ligerants contra el racisme i contra aquelles temptacions
d’estigmatització envers alguns col·lectius que les crisis
acostumen alimentar.
 Participació ciutadana i reforçament de la comunitat. El treball
de les associacions i entitats és un dels grans actius de la ciutat
present en tots els àmbits d’acció, ja sigui social, cultural,
econòmic, d’inserció, esportiu, científic... Cal que la ciutadania
s’incorpori i es vinculi més a aquesta entramat cívic, que a través
del voluntariat, el compromís i la innovació, ens reforça com a
comunitat. La resposta col·lectiva a la pandèmia millorarà a
través dels espais de participació ciutadana que té la ciutat.
 Una ciutat equitativa i compromesa amb la igualtat de gènere.
La pandèmia, amb el conseqüent confinament als domicilis, pot
amenaçar algunes de les conquestes que en el terreny de la
igualtat s’anaven assolint, per les dificultats de combinar major
treball domèstic, dedicació a les cures, més teletreball i més
afectació de determinats sectors productius. Per això el Pacte vol
subratllar la plena igualtat de gènere com un principi rector.
 Uns serveis públics que cal reforçar. El paper de l’administració
pública s’ha revelat, també en aquesta crisi, com a cabdal per
liderar la resposta -a través d’uns serveis públics de primera línia,
que caldrà reforçar- i per liderar també la recuperació, amb
capacitat d’inversió i d’endeutament. A la vegada, es necessari
que l’administració faci canvis per ser més àgil i més eficient
administrativament.
 Coordinació interadministrativa i cooperació institucional. Si la
col·laboració entre institucions públiques sempre és un deure, en
aquests moments les circumstàncies exigeixen un esforç
addicional de cooperació. Barcelona vol cooperar i col·laborar
especialment amb la Generalitat de Catalunya i l’Estat, posant la
seva força de motor al servei de la recuperació global.
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 Responsabilitat global. Barcelona és una ciutat activa i
compromesa en el context internacional i assumeix la seva
responsabilitat global. Això vol dir actuar de manera decidida i
responsable en tots els àmbits per tal de contribuir a combatre
l’emergència climàtica i per treballar en la direcció dels objectius
de Agenda 2030 de Nacions Unides (ODS).

Amb aquesta voluntat d’acord, d’esforç col·lectiu, la ciutat de
Barcelona, a través de l’Ajuntament, els grups polítics que el conformen
actualment, i els actors socials, econòmics i cívics que subscriuen aquest
Pacte, vol enviar un missatge de confiança, de seguretat i d’optimisme
al conjunt de la ciutadania, a la resta d’administracions públiques i als
agents de la comunitat internacional, públics i privats. Som Barcelona.
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Els 10 grans objectius del Pacte per Barcelona
Els deu objectius són, de fet, les prioritats entorn de les quals es
vol bastir els grans consensos per impulsar la ciutat. Tots ells tenen
igual rellevància perquè formen un conjunt: no s’entenen els uns
sense els altres.
A. Reactivar i enfortir el teixit productiu i comercial de Barcelona,
com a eix dinamitzador de l’economia i creador d’ocupació.
 Ampliar les ajudes i programes de suport als agents
econòmics més perjudicats per la crisi: pimes, autònoms i
emprenedors.
 Agilitar, simplificar i digitalitzar tràmits administratius
especialment la concessió de llicències, per dinamitzar
l’activitat econòmica.
 Enfortir les polítiques actives d’ocupació i les mesures de
reciclatge professional per als col·lectius més afectats per la
crisi. Crear, d’una banda, una estratègia específica
d’ocupació juvenil i, de l’altra, per als sector de persones
aturades majors de 45 anys.
 Promoure el comerç de proximitat, desenvolupant
campanyes per fomentar el consum a nivell local i
metropolità, així com impulsar el comerç electrònic de
proximitat, amb la creació d’un Marketplace on-line.
 Donar un major impuls a l’estratègia
per la
reindustrialització de Barcelona i l’Àrea Metropolitana i la
modernització dels polígons industrials.
 Potenciar el programa d’inserció laboral per a persones en
situació de vulnerabilitat i la seva extensió metropolitana.
 Intensificar les clàusules socials en el marc de la contractació
pública i, en especial, la contractació reservada. Pla especial
per a incrementar el nombre de persones amb discapacitat
inserides en el mercat laboral.
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 Desenvolupar un pla per retenir talent i per promoure el
retorn del talent perdut durant l’anterior crisi econòmica del
2008..
B. Apostar per sectors econòmics resilients i innovadors, afavorint
la diversificació, gràcies a l'acceleració de la transformació
digital i a la capacitat tecnològica de la ciutat.
 Desenvolupar estratègies específiques per impulsar sectors
que avui són estratègics com el sector digital, el sector
sociosanitari, l’economia social vinculada al tercer sector,
l’economia de les cures, l’economia verda i circular,
vinculada a la transició energètica, així com l’economia
blava, vinculada a la mar i les activitats nàutiques.
 Creació d’un eix de recerca, coneixement i innovació,
orientat a la digitalització dels sectors productius de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona amb participació d’universitats,
centres de recerca, clústers i infraestructures estratègiques
(port i Aeroport).
 Ampliar la infraestructura (terminals) per erradicar la bretxa
digital motivada per la privació material (especialment en el
sector educatiu). Integrar a les Biblioteques de Barcelona
una xarxa de digitalització i d’alfabetització digital, en
especial de les persones grans.
 Treballar per fer realitat la Capitalitat Digital de Barcelona,
esdevenint un centre
de reflexió de l’humanisme
tecnològic. Creació d’un fons mixt de capital-risc a
Barcelona, orientat a start-ups.
 Aprofitar les fires i trobades tecnològiques a Barcelona per
impulsar el teixit i la infraestructura digital de la ciutat. En
aquest sentit, treballar per convertir el proper MWC en una
edició d’excel·lència.
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C. Impulsar l'acció comunitària reforçant els serveis socials i la seva
articulació amb el teixit social i d'entitats, per respondre a la crisi
i a les noves vulnerabilitats que s’afegeixen a les desigualtats
existents, apostant pel paper de les cures a la nostra societat.
 Crear un sistema d’ajuts complementaris a l’Ingrés Mínim
Vital i a la Renda Garantida de Ciutadania, amb especial
atenció a la pobresa infantil.
 Consolidar els programes per ajudar a garantir el dret a
l’alimentació, a través del treball en xarxa, augmentant els
programes de detecció de persones grans o dependents que
necessiten càtering a domicili.
 Impulsar el model d’atenció i de cures de proximitat per
millorar l’atenció social especialment a persones grans i
persones amb discapacitats. Crear 10 noves àrees d’atenció
en els propers mesos.
 Participar, amb la Generalitat i altres administracions, en la
revisió del model de centres residencials, així com reforçar
l’atenció domiciliària i el servei de teleassistència, establint
ràtios de professionals i revisant els equipaments per
garantir que es compleixen les normatives, per millorar
atenció social a les persones grans.
 Reforçar el suport a la infància, prioritzant les famílies
monoparentals en situació de vulnerabilitat i les famílies
nombroses. Ampliar les beques menjador tot l’any, els
centres oberts, així com l’atenció i prevenció de la violència
vers els infants.
 Dotar de més recursos la lluita contra l’exclusió social, la
pobresa i la violència masclista, amb programes i serveis de
prevenció i atenció, en col·laboració amb les entitats del
sector.
 Garantir el nivell d’atenció ofert durant l’estat d’alarma per
a joves, dones i persones amb addiccions, sense llar.
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 Impulsar els mecanismes d’empadronament actiu en
coordinació amb els municipis de l’àrea metropolitana, per
facilitar la inserció social i laboral de persones vulnerables

D. Convertir l’habitatge en una resposta econòmica, social i
ambiental a la crisi.
 Posar en marxa un nou Pla de Rehabilitació del parc
d’habitatge, millorant el confort, l’eficiència energètica i la
instal·lació d’energies renovables, l’accessibilitat així com
l’adequació d’espais comuns (terrats, patis...), especialment
en comunitats d’alta complexitat, mitjançant estímuls
fiscals, instruments financers, subvencions i una major
agilitat administrativa. Creació d’una Oficina municipal de
suport a la rehabilitació d’edificis.
 Impulsar la construcció d’habitatge assequible, de lloguer i
dotacional a través de mecanismes de cooperació i coresponsabilitat público-privada. Ampliació de la borsa de
lloguer municipal, incentivant la incorporació de pisos
especialment de grans tenidors; l’habilitació de nous espais
per a ús residencial; i impulsar acords per transformar el
mercat de pisos turístics en residencials
 Promoure noves modalitats d’habitatge accessible (amb
serveis, pisos compartits, etc.) per a les persones grans i
persones amb discapacitats, que promogui l’autonomia
personal. Promoure un programa específic d’accés a
l’habitatge per a joves.
 Promoure reallotjaments dignes i adequats evitant l’ús de
pensions i una atenció més intensa al sensellarisme,
impulsant suports específics per a joves sense referents
familiars.
 Replantejar els espais comuns dels edificis residencials que
fomentin la vida comunitària, els espais per a les cures i el
teletreball. Flexibilitzar la normativa per dotar-se de noves
zones comunes io donar nous usos a porteries, terrats, i
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altres espais comuns. Donar un ús verd i renovable a les
cobertes i altres espais disponibles per guanyar en sobirania
energètica i autoconsum.
 Pla de xoc per reduir les llistes d’espera de les Meses
d’Emergència.

E. Enfortir el sistema sanitari i biomèdic de la ciutat, contribuint a la
millora de la salut de la ciutadania i a consolidar Barcelona com a
ciutat avançada, segura i referent sanitari.
 Facilitar la reforma i ampliació dels equipaments sanitaris de
la ciutat (hospitals i CAPs) i el reforç de la telemedicina
hospitalària i primària..
 Reforçar el sector biomèdic, amb especial èmfasi en el curt
termini en la recerca per a l’obtenció d’una vacuna o cura
per a la malaltia COVID19.
 Reforçar l’estructura de vigilància de la salut pública amb
protocols clars i compartits per estar preparats davant d’un
possible rebrot de la pandèmia,.
 Disseny d’un Pla d’emergència metropolità específic per a
pandèmies, que prevegi les actuacions urgents (identificació
de locals i espais per reconvertir, adquisició i
emmagatzematge de material i equipament de protecció,
funcionament serveis bàsics, comunicació, etc.).
 Potenciar recursos per millorar la salut mental i emocional,
per atendre situacions d’angoixa, pors, dol, soledat i altres
malestars.
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F. Avançar cap a un nou model urbà més basat en la proximitat,
donant un nou impuls a la mobilitat sostenible, a la reducció de
les emissions i a la renaturalització, refermant el compromís per
fer front a l’emergència climàtica.
 Promoure i prestigiar el transport públic garantint el seu
finançament, millorant-ne la seguretat, la freqüència i
connectivitat. Ampliar segregació de carrils bus i crear-ne de
nous per a la connectivitat metropolitana.
 Accelerar les obres de transport públic previstes prioritzant
els intercanviadors pendents, i reforçant el servei de
Rodalies i FGC. Adequar els trens per a transportar vehicles
de mobilitat personal. Impulsar la implantació
d’aparcaments dissuasoris en l’àmbit metropolità.
 Dissenyar l’espai públic centrat en el vianant i garantint
l’accessibilitat universal (ampliació de voreres, voreres
exclusives, ascensors i escales mecàniques, supressió
d’elements de mobiliari urbà en carrers estrets...). Ampliació
de la infraestructura ciclable (carrils bici, aparcaments
segurs) amb visió metropolitana. Promoure l’adopció
d’aquestes mesures amb el màxim diàleg i consens amb
veïns, veïnes i comerciants.
 Establir els mecanismes necessaris per limitar la
contaminació provocada pel trànsit a la ciutat i reduir el
vehicle privat contaminant, promovent l’electrificació de la
mobilitat. i les formes d’ús compartit de vehicles elèctrics..
 Millorar l’eficiència de la mobilitat essencial i elaborar un Pla
de distribució de mercaderia lleugera (paqueteria). Model
d’última milla, sectoritzant el repartiment de mercaderies
amb criteris de proximitat.
 Promoure pactes laborals i socials per afavorir la flexibilitat
horària d’entrada a la feina, el teletreball i els plans de
desplaçament d’empresa.
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 Ampliar a la major part de la ciutat la zona 30 (màxima
velocitat 30 km. hora) i de manera immediata a l’entorn de
les escoles de la ciutat.
 Increment del verd a la ciutat i enfortir la connectivitat
ecològica entre zones verdes i grans parcs i espais naturals,
millorant la biodiversitat.
 Impulsar el model de Residu Zero i la reutilització al conjunt
de la ciutat.
G. Apostar per construir un sistema educatiu i una xarxa
educadora que garanteixi la igualtat d’oportunitats i constitueixi
l’eina bàsica per garantir l’equitat social. Potenciar el capital
científic de la ciutat, el seu valor per definir estratègies de futur
i consolidar Barcelona com a espai de recerca.
 Desenvolupar el caràcter de ciutat educadora de Barcelona,
amb major connexió amb el món de la cultura, la recerca
científica i els ateneus de cultura popular. Promoure una
figura coordinadora a tots els centres educatius d’alta
complexitat per connectar l’aprenentatge dins i fora escola,
en xarxa amb tos els agents i recursos de l’entorn.
 Reconèixer l’educació en el lleure com un dret posant en
valor el temps fora escola com a eina d’aprenentatge.
Garantir durant tot l’any l’aprenentatge extraescolar i el
lleure educatiu a tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat,
incrementant la cobertura d’activitats extraescolars i les
subvencions al teixit associatiu del món educatiu.
 Facilitar usos educatius dels equipaments i de l’espai públic
a l’aire lliure per resoldre necessitats d’espai i generar més
connexions dels centres escolars amb l’entorn, per millorar
els aprenentatges.
 Assegurar la universalització de l’accés a les oportunitats
educatives: reforçar l’atenció en la franja dels 0 als 6 anys,
tot ampliant les places d’escola bressol; fer un pla de xoc
contra l’abandonament i intensificar la lluita contra la
segregació. Augmentar la dotació de personal pels centres
amb més alumnat de vulnerabilitat social, promovent
l’oferta de reforç educatiu i augmentant el nombre
d’educadors socials al centre.
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 Combatre l’escletxa digital en l’àmbit educatiu amb un pla
específic. Promoure la figura de referent o mentor digital a
les famílies per acompanyar l’escolaritat dels seus fills i filles.
Promoure plans de capacitació parental i desenvolupar
programes de formació al llarg de la vida.
 Promoure el reconeixement i la visibilitat de la capitalitat
científica de Barcelona tant en l'àmbit estatal com a nivell
internacional i dels seus centres/laboratoris i universitats.
Generar polítiques d’incorporació del jove talent
investigador als centres de recerca, que alhora han de
quedar millor connectats amb els centres universitaris de
Barcelona.
 Convertir la ciència en un actor de la reconstrucció social i
econòmica de la ciutat. Acompanyar i contribuir al
desenvolupament
de
noves
intervencions
en
infraestructures científiques urbanes, especialment en
projectes que aporten una visió interdisciplinar i
d’avantguarda.
 Apostar per la transferència de coneixement i de tecnologia,
reforçant oportunitats i espais per impulsar aquesta
transferència de recerca en tots els àmbits convertint-los en
projectes rellevants per Barcelona .
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H. Promoure l’accés a la cultura, enfortint el capital cultural i
creatiu de la ciutat, com a patrimoni de primer nivell de
Barcelona, factor de cohesió i de projecció internacional.
Garantir l’accés universal de tota la ciutadania a l’esport, com a
eina de salut i de construcció de xarxes associatives.















Programes específics de suport als sectors artístics, tenint
present la diversitat d’agents públics, privats i comunitaris,
amb l’objectiu de protegir el talent creatiu i artístic, i
preparar-lo per a futures crisis.
Consolidar el sistema de cultura de base i els equipaments
de proximitat, com a planter creatiu, connector dels àmbits
cultural i educatiu.
Potenciar la capacitat d’irradiació dels grans equipaments i
esdeveniments culturals, fent créixer el seu vincle amb el
teixit comunitari, amb implicació en el sistema educatiu i
com a espai d’inclusió social.
Impulsar els programes d’accés a la cultura, especialment
dels sectors vulnerables o en risc d’exclusió social.
Donar suport estructural i financer a la consolidació i
creixement de les empreses i indústries culturals, amb una
especial atenció al sector del llibre - en el que Barcelona ha
de mantenir el seu lideratge internacional- , però també a
nous sectors emergents.
Ampliar la dotació econòmica de la cultura, donant suport a
la petició perquè el 7% dels fons europeus de recuperació
vagin destinats a l’àmbit cultural i millorant el finançament
del sector cultural a través de les inversions de co-capitalitat,
l’impuls del Mecenatge i altres mecanismes.
Promoure la cultura esportiva de la ciutat, aprofitant per
abordar reptes pendents del sector, com són la innovació,
i la digitalització.
Desplegar un Pla de sostenibilitat per a la xarxa
d’equipament esportius de la ciutat i un Pla de suport
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econòmics a clubs i entitats esportives del teixit associatiu
de la ciutat.
 Enfortir la reputació internacional de la ciutat com a
capital esportiva mitjançant la captació de nous formats i
esdeveniments esportius..

I. Reactivar la ciutat com a destí turístic urbà segur, de qualitat i
sostenible i com a centre d’intercanvi professional i de retenció i
captació de talent.
 Promocionar un model integral de turisme basat en
paràmetres de qualitat, innovació i sostenibilitat, que
transmeti confiança i aporti valor al conjunt de la ciutat.
 Impulsar campanyes específiques i a curt termini per a
l’atracció de turisme nacional i internacional, adreçades
especialment al turisme cultural, familiar i de negocis.
 Aportar la màxima seguretat possible al visitant, a través de
la garantia i subministrament d’elements de protecció
individual i col·lectiva.
 Afavorir la desconcentració del turisme, promovent la
posada en valor de nous actius, en els barris i Districtes de la
ciutat i en l’àmbit metropolità.
 Treballar per desestacionalitzar el turisme a la ciutat amb
campanyes específiques, posant especial èmfasi en les
campanyes de Nadal dels dos propers anys.
 Promoure les bones pràctiques laborals al sector i
promocionar la contractació de guies habilitats.
 Promoure estratègies per reduir l’impacte ambiental del
turisme, impulsant l’electrificació de les principals
infraestructures.
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J. Consolidar el rol actiu de Barcelona en el context internacional,

apostant per les xarxes de ciutats. la cooperació i el
multilateralisme.
 Apostar per nous acords i xarxes amb altres ciutats, que
fomentin aliances concretes, i intercanvi de coneixement i
bones pràctiques, amb especial atenció dels post covid-19.
 Mobilitzar la xarxa de diplomàcia pública i civil i les seves
connexions, que conformen les entitats amb seu a
Barcelona, per projectar la ciutat.
 Crear un mecanisme de cooperació entre l’ajuntament i els
diversos agents econòmics i socials per concórrer a
convocatòries i licitacions del pla de recuperació “Next
Generation UE” i altres organismes internacionals.
 Promoure candidatures de Barcelona com a seu
d’organismes europeus i mundials, posant èmfasi també en
aquells relacionats amb la digitalització, la recerca i la
innovació social.
 Connectar i facilitar la interacció entre les iniciatives de la
ciutat amb altres d'àmbit internacional i de la cooperació
per al desenvolupament, amb especial èmfasi en el curt
termini en els països en vies de desenvolupament on es
donen contagis massius perpetuant la situació de pandèmia
global.
 Contribuir des de l’àmbit internacional per evitar que la
pandèmia suposi un retrocés en els valors democràtics.
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Reforçar el paper de Barcelona i el municipalisme

Barcelona, com a capital de Catalunya i com a ciutat global, és una
ferma defensora del govern i de l’autonomia local. Exerceix els drets i
competències que li atorga la Carta Municipal de Barcelona i aspira a
desplegar-la plenament.
Les ciutats, i els seus ajuntaments, són l’administració més propera a la
ciutadania, clau per promoure el benestar, la qualitat de vida i la
cohesió social. En la resposta a la crisi provocada per la pandèmia, les
ciutats han demostrat una vegada més el seu paper capdavanter en la
immediatesa de la resposta, en l’adequació de programes i recursos a
les necessitats més imperioses, i també, ara, en la posada en marxa de
programes de reactivació econòmica i social. Les ciutats necessiten
veure reconegut aquest paper cabdal en l’estructura de l’administració
pública, amb el finançament necessari per garantir l’autonomia
municipal. Per això sol·licitem, al costat de la resta de municipis, al
Govern d’Espanya la flexibilització de la regla de despesa i dèficit
pressupostari de la Llei 2/2012 amb l’objectiu de poder fer front als
efectes de la pandèmia mitjançant l’ús dels romanents de tresoreria i/o
de nou endeutament, dins dels marges que permet la solvència
financera municipal.
Com s’ha dit, coopera i col·labora lleialment amb la resta
d’administracions i, especialment, amb la Generalitat de Catalunya i
l’Estat. I amb el convenciment que el paper motor de Barcelona ajuda al
conjunt del país, també volem expressar allò que Barcelona necessita i
demana a les administracions competents. Es tracta d’aspiracions que
no són noves però que cobren major urgència en aquest moment.
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En aquest sentit, sol·licitem que l’Estat asseguri les inversions
necessàries en les infraestructures de transport (Rodalies, obres La
Sagrera, accessos al Port...), un finançament suficient i estable per al
transport públic metropolità i els ajuts a la capitalitat cultural de
Barcelona. I així mateix, sol·licitem a la Generalitat de Catalunya
l’ampliació del Fons de Cooperació Local, que ajudi a la recuperació
econòmica i social amb la participació dels ajuntaments.
A la vegada, la ciutat de Barcelona s’ofereix com a laboratori
d’innovació per dissenyar nous programes i polítiques públiques que
hauran de desplegar-se en el futur (polítiques de rendes entorn de la
renda bàsica, nova política d’habitatge per fomentar autonomia de
persones grans i persones amb discapacitat...).
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El Pacte, un exercici de coresponsabilitat
El moment excepcional que vivim demana, com s’ha dit, una resposta
excepcional que ha de ser col·lectiva, que ha d’atènyer els actors públics
i privats, entitats i associacions i la ciutadania en el seu conjunt. La
unitat entorn d’objectius comuns, d’allò sobre el que es construeix el
consens bàsic, ha de servir per generar noves energies i recursos i per
sumar esforços.
Per això, les organitzacions i entitats que subscriuen aquest Pacte es
comprometen a:
 Treballar per contribuir a la consecució dels objectius que
s’assenyalen.
 Dissenyar aquelles mesures que poden ser una contribució
concreta als objectius que animen el Pacte, en els seus respectius
àmbits d’actuació.
 Enfortir els vincles de treball en xarxa amb altres actors i
cooperar transversalment per ajudar a la recuperació de
Barcelona.
 Celebrar, en el primer semestre de l’any 2021, una Convenció del
Pacte, per avaluar-ne l’estat de la ciutat, per retre comptes amb
transparència sobre les realitzacions assolides i per compartir els
avenços que es realitzin en la direcció i l’esperit d’aquest Pacte.
Barcelona, juliol 2020.
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Pacte per Barcelona
Durant els darrers tres mesos, han participat en aquest procés de diàleg
quasi dues-centes organitzacions i entitats, a través de la taula pel Pacte
i les cinc Taules sectorials que s’han creat, moltes de les quals han fet
també aportacions escrites que es poden consultar al web:
https://pacteperbarcelona.decidim.barcelona/

Taula del Pacte
Sindicatura de Greuges de Barcelona
CESB
Consell de Ciutat
Fira de Barcelona
Consorci de la Zona Franca
Comissions Obreres de Catalunya(CCOO)
Unió General de Treballadors de Catalunya (UGT)
PIMEC
PIMEC COMERÇ
Foment Nacional del Treball
Consell de Gremis de Comerç, Serveis i Turisme de Catalunya
Turisme de Barcelona
Aescat – Associació Economia Social de Catalunya
Cercle d’Economia
Barcelona Global
Clúster energètic
Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya)
Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya
Federació de Veïnes i Veïns de Barcelona (FAVB)
Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC)
Pacte per la Mobilitat
ATUC / TMB
Consell de la Joventut de Barcelona
Reial Automòbil Club Catalunya- RACC
Prevenció Accidents de Trànsit
Grup Promotor ILP Habitatge
Consell de Migracions
Consell de Dones
Consell de Gent Gran
Sindicat de Llogaters
Fridays for Future
Consell Municipal de Benestar Social
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Universitat de Barcelona
Universitat Politècnica de Catalunya
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
ESADE
IESE
Associació d’Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) i Actua Cultura
Gremi d’Editors de Catalunya
CCCB (representants d’Articket – grans museus i equipaments culturals)
Associació de Mestres Rosa Sensat
UFEC – Unió de Federacions Esportives de Catalunya
Gestiona - Centres Esportius Públics
Fundació CIDOB
IS Global
Tech City
Ctecno – Centre Tecnològic de Catalunya
Barcelona Supercomputing Center
Lafede -Organitzacions per la justícia global
Cos Consular

Taula d’Economia
ANGED - Associació Nacional de Grans Empreses de Distribució
ABC - Agrupament de Botiguers i Comerciants de Catalunya
CEDAC - Consell d'Empreses Distribuïdores d'Alimentació de Catalunya
Fundació Barcelona Comerç
Cambra de Comerç de Barcelona
PIMEC Comerç
Foment Comerç
Barcelona Oberta
FEGRAM - Federació de Gremis Detallistes de Productes Alimentaris i Associacions
de Concessionaris de Mercats de Catalunya
AMMC - Associació de Mercats de Catalunya
ACES - Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados
Consell de Gremis de Comerç, Servei i Turisme
COMERTIA
Amics del Passeig de Gràcia
Gremi Hotels de Barcelona
APARTUR - Associació Apartaments Turístics de Catalunya
ACAVE - Associació Corporativa d'Agències de Viatges Especialitzades
Escola CEET
AGUICAT – Associació de Guies de Turisme de Catalunya
Gremi de Restauració
Amics de la Rambla
Confederació Cooperatives de Catalunya
Confederació Tercer Sector Social de Catalunya
XES - Xarxa d'Economia Solidària
Port de Barcelona
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AENA - Aeroport de Barcelona
22@network
FAVB - Federació d'Associacions de Veïnes i Veïns de Barcelona
Fundació Formació i treball
PAT - Prevenció Accidents de Trànsit
Col·legi d’Economistes de Catalunya
Gremi de Floristes de Catalunya
Foment
Pimec
CCOO
UGT
ACEGAL- Associació Catalana d'Empreses LGTBI
CTAC - Confederació de treballadors autònoms de Catalunya
APAE - Associació de Professionals Autònoms i Empreses
FECALON – Federació Catalana de Locals d'Oci nocturn
FAD - Foment de les Arts i del Disseny
BCD - Barcelona Centre del Disseny
ASACC - Associació de Sales de Concerts de Catalunya
SGAE - Societat General d'Autors i Editors
PROAFED – Productors Audiovisuals Federats

Grup de Treball d’Economia Digital
Leitat
Consorci GrowSmarter
UPF
TESEM ATC
BIPP HUB
5G Barcelona
UB
SHIP2B
Barcelona Tech City
Fundació Barcelona Mobile
Ametic

Taula de Drets Socials
Consell Municipal de Benestar Social
Consell de Joventut Barcelona
Consell Municipal d’Immigració
Consell de Dones
Consell de Gent Gran
Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
Sindicat de llogaters
Grup promotor ILP habitatge
Taula Tercer del Sector
Hàbitat 3
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Comissió de la XES de cooperatives en cessió d’ús
Consell Municipal del Poble Gitano
Plataforma LGTBI de Catalunya
Sindillar
FAVB
Grup de Treball Estable de Religions
Xarxa pels drets dels infants
COCARMI
LAFEDE.cat
ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social
Creu Roja Barcelona
Cáritas Barcelona
Fòrum Salut Mental
Salut mental Catalunya
Centre d'Anàlisi i Programes Sanitaris
Consorci de Salut i Social de Catalunya
Irídia
SOS Racisme
Grup de drogues del CMBS
Centre estudis sociològics sobre vida quotidiana
Revista Metrópolis
Institut Innovació Social
Federació de Famílies Monoparentals de Catalunya
FANOC- Associació de Famílies Nombroses de Catalunya
Banc d'Aliments
Coordinadora de Residències 5+1
FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya
CCOO
UGT
CAB

Taula de Model Urbà
Ecologistes en acció
Greenpeace
Fundació Residu Zero
Universitat de Barcelona
ICTA UAB - Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals
CREAF
Eixample Respira
ISGlobal
Airenet
Fundació UPC
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Col·lectiu Punt 6
Escola d'Arquitectura del Vallès
FAVB
Foro de Transiciones
Fridays for Future
COAC
Col·legi d'Enginyers de camins, canals i port de Catalunya
Smart City Expo World Congress
FAD - Foment de les Arts i del Disseny
ETSAB (Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Catalunya)
IAAC ( Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya )
Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària
Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona
APCE (Associació de Promotors de Catalunya)
ECOM
Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
Catalunya Camina
BACC
RACC
Barcelona Centre Logístic
Prevenció Accidents de Trànsit (PAT)
COCEMFE Barcelona
PTP
TMB / ATUC
CCOO
UGT
PIMEC
Foment
Gremi del Motor
Smart Mobility
Consell de Convivència, defensa i protecció dels animals

Taula de Cultura, Educació, Internacional, Ciència i Esports
CAB
CCCB/grans equipaments
Plataforma Artistes de Catalunya (PAAC)
Gremi d'Editors
Associació de Companyies de Teatre de Catalunya (ADETCA)
Cultura popular
Gremi de Llibreters de Catalunya
Associació d'Editors en Llengua Catalana
Acadèmia de la Musica
Art Barcelona
Associació de Mestres Rosa Sensat
CEMB
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FAPAC
Fundació Jaume Bofill
Consell Escolar de Barcelona- sector de representants de l'escola concertada
Fundació Pere Tarrés
Consell Municipal de la Formació Professional
Barcelona Centre Universitari
CCOO - Educació
UGT Educació
UOC
ACUP- Associació Catalana d'Universitats Públiques
Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
BCNUEJ, Barcelona Lab for Urban Environmental Justice and Sustainability
Barcelona Supercomputing Center (BSC)
ICREA Institut de Bioenginyeria de Catalunya
Centre de Regulació Genòmica
INDESCAT, clúster català d'empreses esportives
Gestiona (Assoc. de Gestors d´Instal.lacions Esportives Municipals)
Consell de l'Esport Escolar de Barcelona
Sport Cultura Barcelona
Fundació DAMM
FC Barcelona
RCD Espanyol
Grup Ciutadà sobre Polítiques Digitals
Fundació visualització per la transparència
CIDOB
Fundació del centre d'estudis internacionals
UCLG
Open Society
Casa Àsia
IEMed
Institut Barcelona Estudis Internacionals
Fundació Catalunya Europa
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