JUNTS
CONTRA LA
COVID-19,
ENS EN
SORTIREM!
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Vivim una crisi d’origen diferent a totes les que hem patit fins ara. La
intensitat de la crisi sanitària que ha obligat a aturar l’activitat laboral no
essencial i confinar-nos a casa està donant pas a una crisi social i
econòmica d’abast mundial sense precedents, i amb una especial
incidència a la nostra ciutat.
La celeritat amb la qual es prenguin les mesures necessàries així com la seva
contundència i capil·laritat perquè arribin a tothom determinaran l’èxit de la
resposta que com a societat siguem capaços d’articular. En aquest sentit és
fonamental aprendre dels errors comesos en crisis anteriors per donar la
millor resposta possible.
Des de Junts per Catalunya defensem que és el moment de rescatar la
ciutadania, de rescatar els autònoms i les pimes, i de rescatar els llocs de
treball.
Amb aquesta voluntat hem proposat el pla “Barcelona per Barcelona” per
actuar en tres fases: Recuperar, Reiniciar i Reinventar la nostra ciutat i que
marquin un camí cap a una nova Barcelona després del confinament.
Junts hem de contribuir a definir les prioritats, refer el pressupost municipal
del 2020 i orientar els comptes municipals del 2021.
El compromís i la lleialtat del grup municipal de Junts per Catalunya és amb
la ciutat de Barcelona, amb les veïnes i els veïns de la nostra ciutat, i treballar
conjuntament per fer front al repte que tenim al davant. Més que mai és el
moment d’escoltar i consensuar les accions de les institucions públiques en
benefici de la col·lectivitat i del nostre futur.
Junts, aprofitant l’experiència, la visió i el talent de tothom, ens en sortirem.
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PRINCIPIS
DEL PACTE PER
BARCELONA
Amb l’objectiu que el Pacte per Barcelona sigui un espai útil i respongui a les
expectatives i els esforços de totes les parts, des de Junts per Catalunya
proposem treballar atenent les següents premisses:
El diàleg ha de ser sincer i col·laboratiu entre el govern
municipal, les forces polítiques del consistori i els agents
econòmics i socials de la ciutat.
S’ha de poder donar respostes de manera immediata i de forma
contínua perquè la celeritat a l’hora d’actuar és clau en la
sortida de la crisi.
Les mesures han de ser àgils, reduint al mínim la burocràcia i
afavorint els controls i justificacions ex-post.
Prioritzar la màxima capil·laritat a les famílies i el teixit productiu
d’autònoms i pimes.
Replantejar i reprogramar les licitacions de nous projectes
d’obres d’urbanització per alliberar els recursos que ho facin
possible.
Valorar individualment les possibles modificacions tributàries
sense condicionaments ideològics ni decisions preses en
l’elaboració prèvia de l’actual pressupost.
Coratge en la contundència de les mesures preses ara per
evitar els pitjors efectes socials a mig termini.
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L’administració ha de suportar el major esforç i ha d’evitar al
màxim la generació d’endeutament privat que perjudiqui les
famílies, i posi en risc el futur del teixit productiu i els seus llocs de
treball.
Suport de manera transversal a tots els sectors de la ciutat, per
evitar atacs contra la seva continuïtat econòmica i intents de no
reactivació del teixit productiu que genera milers de llocs de
treball.
La pluralitat d’accions i flexibilitat per no renunciar a cap tipus
d’acció (subvencions, ajuts a fons perdut, ajornament de tributs,
condonació...) i que s’adapti a una realitat versàtil i canviant.
Exigència perquè es posin en marxa les modificacions
legislatives per part del govern de l’Estat (llei d’hisendes locals,
LRSAL, llei d’estabilitat...) que dotin els ajuntaments de les eines
necessàries per fer front a la triple crisi. Qui ha de pagar aquesta
crisi són les administracions, no la ciutadania.
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Junts per Catalunya concorrem al Pacte per Barcelona amb la feina feta de
les darreres setmanes. El Pla Barcelona per Barcelona és un primer recull de
propostes i actuacions que des del nostre grup municipal creiem que cal
prendre per atendre les necessitats de les famílies, actuar davant de les
noves vulnerabilitats, aturar el cop al teixit productiu per preservar els llocs
de treball i frenar l'impacte social. Si no ho fem ràpidament les
conseqüències de la crisi seran inassumibles humanament i pressupostària.
El Pla Barcelona per Barcelona consta de tres fases: Recuperar, Reiniciar i
Reinventar; responen a objectius i moments temporals diferents, amb
mesures concretes per superar la crisi derivada de la pandèmia de la
Covid-19 a la ciutat de Barcelona, i retornar a la normalitat.
El Pla Barcelona per Barcelona és un full de ruta obert i esperançat. Obert a
les aportacions dels altres actors polítics, socials i econòmics de la ciutat. I
esperançat, perquè es fonamenta en la confiança en Barcelona i en les
barcelonines i els barcelonins.
Us cridem doncs a col·laborar amb nosaltres. Volem Recuperar, Reiniciar i
Reinventar la nostra ciutat. I volem fer-ho junts!
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BARCELONA
RECUPERA
BARCELONA
Recuperar Barcelona és atendre les necessitats de les famílies i entitats,
moltes de les quals no disposen de recursos des del mes de març i han de
seguir fent front a pagaments i necessitats. També ho és actuar davant de
les noves vulnerabilitats que comporta la distància social i el confinament
com la solitud i l'aïllament, la segregació escolar, la salut mental i la violència
masclista dins la llar.
1. Revisar i actualitzar els criteris d'accés i adjudicació dels ajuts
socials per donar resposta a la nova realitat socioeconòmica i
ampliar les partides necessàries per oferir una cobertura
suficient a les persones vulnerables de la ciutat.
2. Possibilitar el pagament a termini, sense interessos, més enllà
de l'any en curs, dels impostos corresponents a l'actual exercici
que no hagin estat condonats.
3. Augmentar l'import i els barems de les línies de subvencions
d'ajuda al pagament de l'IBI.
4. Endarrerir l'aplicació de la taxa de recollida de residus a les
famílies atès que va lligada al consum d'aigua i ara està a
màxims a causa del confinament.
5. Generar una línia d'ajuts extraordinaris per donar suport a
aquelles entitats dels àmbits més castigats per l'aturada.
6. Reforçar els programes existents de serveis socials,
modificant el pressupost municipal i destinant-hi més recursos.
7. Aprovació d'un pla de xoc contra la pobresa, amb especial
atenció als infants, que inclogui ajuts a totes les famílies amb
infants menors de 16 anys que hagin patit una davallada
d'ingressos per fer front a les despeses bàsiques.
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8. Garantir la millor atenció domiciliària i amb la protecció
adequada per a la gent gran i també les persones dependents.
9. Establir estratègies per poder detectar necessitats de solitud o
carències d'altre tipus en les persones més grans de 70 anys
empadronades soles i que no són usuàries de teleassistència.
10. Garantir un reforç socioeducatiu abans de finalitzar el curs i
durant l'estiu per part de les entitats socials i del lleure a aquelles
famílies que necessitin suport per seguir les activitats lectives
que els proposin des de l'escola.
11. Garantir que les escoles bressols municipals obren amb les
condicions sanitàries adequades, garantint dos educadors per
aula tota la jornada per treballar amb ràtios més petites fins que
la situació estigui controlada i normalitzada.
12. Suport per garantir la viabilitat de llars d'infants amb
mesures com avalar els crèdits, rebaixes en les taxes municipals
i mediació amb els propietaris pel lloguer dels locals.
13. Reactivació de l'esport de base corregint i ampliant els criteris
d'accés a les subvencions a infants i joves per a la pràctica
esportiva fora d'horari escolar, amb la finalitat que cap infant i
jove es quedi sense practicar esport per motius econòmics.
14. Elaborar un pla de desconfinament per assegurar el retorn a
l'activitat normal de l'administració i dels equipaments
municipals, amb la màxima seguretat per a treballadors, usuaris
i ciutadania.
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15. Garantir que l'Institut de Mercats proveeixi de material de
protecció i higiene tota la xarxa de mercats municipals.
16. Crear línies d'ajudes i exoneració del cànon per als mercats
municipals no alimentaris i parades que hagin hagut de tancar
durant l'estat d'alarma.
17. Assegurar la necessària coordinació entre els serveis socials
municipals i les entitats i xarxes socials per tal d’arribar a tothom
qui ho necessiti i evitar duplicitats, i dotar els serveis socials dels
recursos humans i materials necessaris.
18. Garantir l’atenció i mobilitat a les persones amb discapacitat
per evitar que quedin invisibilitzades pel confinament.
19. Garantir, amb la màxima celeritat, allotjament temporal
digne a dones que pateixen o hi ha la sospita que pateixen
violència masclista. Els habitatges, i molt especialment quan hi
ha menors a càrrec, hauran d’estar adaptats a les necessitats
de les dones i les filles i fills, amb les condicions de protecció,
privacitat i confortabilitat necessàries.
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El teixit productiu de Barcelona, format essencialment d'autònoms i pimes,
necessita un pla de xoc d'urgent per assegurar que l'aturada temporal per
motius sanitaris no esdevé permanent. Cal assegurar que amb el
desconfinament, Barcelona es reinicia amb totes les garanties i es tornen a
posar en marxa les activitats i els llocs de treball.
1. Accelerar el tràmit i pagament de les subvencions a entitats i
associacions, i establir nous programes de col·laboració.
2. Establir una línia d'ajuts directes a autònoms de la ciutat que
han vist afectada la seva activitat durant la crisi sanitària, amb
condicions menys restrictives que l'Estat.
3. Accelerar la implantació de la Finestreta Única Empresarial
(FUE) a Barcelona com a punt únic i centralitzat d'ajuda i
informació per empreses i autònoms sobre les ajudes i mesures
econòmiques vigents.
4. Establir un fons per incentivar acords de revisió temporal dels
lloguers d'establiments comercials i del teixit productiu, mentre
no es recuperi plenament l'activitat.
5. Constituir una línia d'ajuts directes al comerç, la restauració i
el sector de serveis turístics per afrontar les seves despeses fixes.
6. Dur a terme una campanya de promoció del comerç local i de
proximitat per conscienciar de la importància de poder
reactivar l'economia local.
7. Implementar un pla de xoc en la gestió de llicències que passi
per agilitzar el tràmit i l'aprovació; reduir la discrecionalitat i
homogeneïtzar les normes entre districtes.
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8. Facilitar al màxim les fires al carrer dels eixos comercials un
cop s'aixequi el confinament i les directrius sanitàries ho
permetin.
9. Accelerar la implantació de la tarifa plana fiscal per a
particulars i empreses.
10. Reduir la taxa de terrasses dissenyada per una situació amb
milions de turistes i que ara és obsoleta.
11. Dissenyar noves campanyes de
destinades al públic local i de proximitat.

promoció

turística

12. Agilitzar la posada en marxa de l'operador mixt metropolità
d'habitatge, col·laborar amb les entitats no lucratives o amb
rendiment econòmic limitat, i crear les condicions perquè el
sector privat aposti també per a la construcció i gestió
d'habitatge assequible i social.
13. Elaborar un pla de suport econòmic directe a clubs i entitats
esportives que garanteixi la supervivència del ric teixit esportiu
de la ciutat, i que asseguri el cobrament de les subvencions i
convenis, i actuant com a avalador si és necessari.
14. Pla d'acompanyament individualitzat als centres esportius
municipals que han esdevingut Pavellons Salut per a la seva
reobertura.
15. Readaptar I'ICUB com a Centre d'Emergència Cultural de
Barcelona.
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16. Creació d'un fons sense retorn 2020 per ajudar les empreses
culturals sense liquiditat per afrontar el confinament i la posada
en marxa del post-confinament.
17. Facilitar al màxim les reprogramacions d'activitats culturals i
l'accés a les mateixes un cop s'aixequi el confinament.
18. Garantir que el procés de participació iniciat per definir el nou
model de les escoles municipals de música sigui prou ampli per
a assolir el màxim consens possible i permet acordar un model
d'excel·lència, tal com és ara.
19. Generar una línia de subvencions destinada a comerç i
restauració per ajudar a la compra d’EPIs i la instal·lació de
mesures de seguretat i higiene a tots aquells establiments que
tindran atenció al públic un cop puguin obrir.
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Malauradament, amb el desconfinament no arribarà la normalitat, sobretot
a aquells sectors afectats per restriccions a la mobilitat i d'aglomeració de
persones. Els esdeveniments culturals, l'oci, els espectacles i l'esport, la
restauració i tants d'altres no recuperaran la normalitat fins que disposem
de manera generalitzada d'un tractament o una vacuna contra la Covid-19.
És per això que també cal una estratègia per Reinventar Barcelona en
l'adaptació dels models de negoci i la forma de vida que aprofiti tot el talent
i la cooperació entre tots els agents de la ciutat.
1. Concertació d'un pla transversal municipal per ajudar a
l'adaptació dels models de negoci en col·laboració amb els
sectors.
2. Pla d'Impuls al Teletreball, especialment en els sectors on
actualment està menys desenvolupat.
3. Potenciar les experiències virtuals en el sector serveis.
4. Destinar tota la maquinària d'empreses i instituts municipals
com I'ICUB, IBE o Barcelona Activa per ajudar a l'adaptació dels
models de negoci i activitat de les empreses i entitats de cada
sector a la realitat postconfinament.
5. Pla director de la logística de la darrera milla per generar
sinergies amb mercats i eixos comercials mitjançant el "click and
collect".
6. Plataforma de ciutat online per promoure la presència digital
i l'e-commerce entre el comerç de Barcelona.
7. Pla per gestionar els estocs que ha generat el comerç en
aquests mesos de tancament.
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8. Recuperar, allà on sigui possible, a l'espai públic l'aforament
en les terrasses que per raons sanitàries de distanciament
puguin perdre els restauradors a l'interior del local.
9. Línies especials d'ajuts a l'increment de programació i a la
coproducció d'espectacles en l’àmbit local, nacional i
internacional.
10. Política específica de suport a les empreses culturals a través
de BCN Activa.
11. Endarrerir l'aplicació del recàrrec en la taxa turística.
12. Desplegar un pla d'emergència cultural que englobi
institucions, tots els sectors afectats i les polítiques de públic.
13. Pla de lleure Barcelona estiu 2020 per infància i adolescència
amb grups reduïts, aprofitant la diversitat d'equipaments de la
ciutat i recursos municipals, amb la col·laboració d’entitats
socials, i dinamitzant els sectors del lleure, la cultura i l'esport.
14. Campanya de promoció dels diferents sectors de la cultura
per conscienciar de la importància del teixit cultural en la
creació de riquesa, l'equilibri social i els valors col·lectius.
15. Fer que l'Ajuntament sigui el principal agent actiu per
promoure la millor formació per a la reinserció i l'actualització
professional, treballant plegats amb els gremis, sindicats,
associacions empresarials i entitats i empreses del Tercer Sector
Social.
16. Convertir Barcelona en un laboratori d'aplicacions urbanes
per millorar la qualitat de vida, el progrés i la governança.
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ENS EN
SORTIREM!
Ara és el moment d'aplicar mesures urgents i contundents des de
l'Ajuntament de Barcelona per donar resposta a la crisi generada per la
Covid-19. Mesures que arribin a tothom. Mesures que serveixin per rescatar
persones i famílies; per rescatar pimes, autònoms i emprenedors; per ajudar
tots els sectors de la nostra ciutat i garantir els llocs de treball.
Ara cal que l'Ajuntament de Barcelona faci el màxim esforç i assumeixi la
seva responsabilitat davant la ciutadania. Tenim l'oportunitat de canviar la
manera de fer política i fer-la entre tots. Amb lideratge des de l'Ajuntament
de Barcelona, però de la mà de tots els sectors i les entitats de la nostra
ciutat.
Des de Junts per Catalunya volem donar-vos la confiança que treballarem
incansablement per fer-ho possible. I que ens en sortirem treballant junts
amb lleialtat a Barcelona i a la seva gent.
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