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Justificació 
 

El passat 28 d’abril es va celebrar la primera reunió plenària del  “Pacte per Barcelona”. 
L’endemà, 29 d’abril, es va presentar i aprovar pel plenari municipal la mesura de govern, 
“Pacte per Barcelona: un nou impuls per la ciutat”, amb el suport de tots els Grups Municipals. 
 
Cal ara dissenyar i posar en marxa operativament el procés d’elaboració d’aquest Pacte, 
d’acord amb l’objectiu general i calendari ja aprovats, i aquest és l’objectiu d’aquest document 
de treball.  
 

Calendari i vigència temporal 
 

Els acords del pacte s’han d’assolir en un període de 3 mesos, atesa la situació d’urgència 
provocada per la Covid-19 en molts sectors de la ciutat, i la vigència dels acords assolits ha de 
tenir un horitzó de mig termini: uns 18 mesos, aproximadament. 
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Formes de participació en el procés 
 

Es contemplen tres formes de participació en el procés, complementàries entres si. 

 

• Les reunions de la taula del pacte, constituït per una cinquantena d’actors socials, 
econòmics i cívics, més la totalitat dels Grups Municipals. 
 

• Els grups de treball que es posaran en marxa i en les que participaran altres actors 
convidats: 
- Economia 
- Model urbà 
- Drets Socials 
- Cultura, Educació, Ciència i Esports. 

 

• Les aportacions escrites amb que cada actor vulgui contribuir al debat: La recollida 
d’aportacions, idees i propostes es realitzarà, preferentment, de forma prèvia a les 
reunions, mitjançant la bústia de correu  relacionsinstitucionals@bcn.cat.  S’habilitarà 
un mecanisme per compartir la informació (actes, aportacions, etc.) entre els 
participants en el procés. 

 

 

Taula del pacte 
 

El desenvolupament i l’organització de la taula del pacte, seguirà el següent plantejament: 
 

• Objectiu: definir i validar les 10 grans prioritats, juntament amb les propostes de 
mesures associades a aquestes. 

• Periodicitat de les reunions: Es preveu en total tres reunions, una cada mes i mig.  

• Coordinació i convocatòria: 1a tinència d'alcaldia amb coordinació de la direcció de 
Relacions Institucionals, que actuarà com a Secretaria Tècnica del procés. 

• Ordre del dia: s'enviarà amb la convocatòria, d'acord amb la 1a tinència d’alcaldia. 

• Desenvolupament de les reunions: 
o 2a reunió (juny): Exposició de la síntesi de propostes i treballs dels grups 

sectorials, fins al moment. Definició de les 10 grans prioritats per la reactivació 
de la ciutat, a mig termini. 

o 3a reunió (juliol): Validació del document final de prioritats i mesures. 
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Grups de treball específics  
 

El desenvolupament i l’organització del treball en els grups de treball específics, es realitzarà en 
base al següent plantejament: 
 

• Nombre de grups: quatre, sobre els àmbits predeterminats (Economia, Cohesió social, 
Model Urbà, Drets Socials. Cultura, Educació, Ciència i Esports). 

• Coordinació: 
o Economia, coordinat pel 1TA 
o Model urbà, coordinat per la 2TA 
o Drets Socials, coordinat per la 4TA 
o Cultura, Educació, Ciència i Esports, coordinat per la 6TA i 3TA 

• Composició: a partir de proposta inicial, s’oferirà la possibilitat que els agents presents a 
la taula del pacte també participin, si ho desitgen, del grup de treball específic que els 
interessi. Els grups municipals en formaran part designant ells mateixos els membres. A 
més a més es podran crear subgrups de temàtica específica en aquelles matèries que ho 
necessitin per tal de garantir la fluïdesa de les reunions sectorials.   

• Constitució dels grups: preferentment abans del 15 de maig. 

• Periodicitat de les reunions: com a mínim, una cada mes (la periodicitat pot ser major en 
funció del volum d'activitat i de la dinàmica del propi grup). 

• Coordinació i moderació de les reunions: des de la tinència d'alcaldia responsable de 
l'àmbit concret. 

• Convocatòria: es realitzarà des de la direcció de Relacions Institucionals, d’acord amb la 
persona designada per la tinència d’alcaldia responsable de l’àmbit concret. 

• La preparació de documentació, elaboració d’actes, etc. es realitzarà des de la Direcció 
de serveis de Relacions Institucionals, en coordinació amb la Tinència d’Alcaldia 
responsable.  

• Desenvolupament de les reunions: 
o 1a reunió: de posada en marxa, caldria donar la paraula a tots els participants 

per expressar propostes, a imatge del què es va fer a la taula del pacte. 
o 2a – 3a reunió: definició i concreció de propostes, que hauran d’haver sigut 

treballades prèviament pels propis agents (idealment, haurien de definir-se unes 
5 grans propostes per cada grup de treball). 
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Com es plasmaran els resultats del pacte? 
 

Per estructurar com es recolliran els resultats del “Pacte per Barcelona”, es planteja redactar un 

decàleg amb les deu grans prioritats, que sigui validat per la taula del pacte. Dins de cadascuna 

de les prioritats s’inclouran propostes de mesures, de forma que el resultat final serà un 

document amb un decàleg sobre la reactivació i el nou impuls de la ciutat. 

 

La coordinació entre els grups de treball i la taula del pacte ha de permetre integrar el conjunt 
de propostes de les taules entre elles, i ajudar a que les propostes estiguin alineades. El resultat 
de la coordinació ha de plasmar-se en els documents que integrin i estructurin les propostes i 
les prioritats, així com en el document final que reculli els acords del pacte. 
 

 

 

--------------------------- 


