Pacte per Barcelona - Aportacions del Partit Popular
Pacte per l’Atenció Social
1.

Persones sense llar

Garantir que es mantinguin amb caràcter permanent els espais d’acollida que s’han
creat durant l’estat d’alarma per a les persones sense llar. El desconfinament es farà
de manera progressiva, i és probable que a la tardor hi torni a haver un rebrot de la
pandèmia, per això demanem que es mantinguin les 620 places que s’han creat al
Pavelló de la Fira i a altres indrets de la ciutat per a les persones sense llar.
Tanmateix considerem necessari una taula de diàleg amb Tercer Sector i altres
entitats i organitzacions no governamentals per tal de dotar-los de material i de l’ajuda
que necessitin en la distribució d’aliments a la població més necessitada.
2.

Dret a l’habitatge

El problema de l’accés a habitatge ha estat en els darrers anys una gran preocupació
per als barcelonins, tal com posen de manifest les enquestes de Serveis Municipals
dels darrers anys. Aquesta preocupació s’ha vist agreujada per la crisi del coronavirus.
Demanem que s’incrementi el parc públic de pisos socials amb una oferta de lloguer
assequible, i que l’Ajuntament posi tots els mitjans que té al seu abast per tal de fer
construcció d’habitatges socials, i la Generalitat participi en la quota pressupostària
adient a través del Consorci d’Habitatge.
3.

Teleassistència

El servei de Teleassistència Municipal atén a persones grans, i majoritàriament
dependents. Durant l’estat d’alarma provocat per la COVID-19 s’ha incrementat en 13
professionals per tal de reforçar el servei. Creiem necessari que tant durant el període
de desconfinament, i de forma continuada, atesa la previsió de rebrot del virus, es
mantingui el reforç del servei per a cobrir les necessitats de les persones grans i
dependents.
Pacte per la Reactivació Econòmica
4.

Una fiscalitat adaptada al temps de crisi

Aplicar una mínima fiscalitat als locals comercials durant el període d’estat d’alarma
mitjançant l’exempció, bonificació o subvenció del 100% de les diferents figures
impositives (terrasses, IBI, IAE, preu públic de recollida de residus) i posteriorment
aplicar una bonificació del 75% durant la resta de 2020 i del 25% durant el 1r semestre
del 2021. Per aquells establiments on el propietari de l’immoble i el titular de
l’establiment comercial siguin diferents, condicionar la baixada de l’IBI a que el
propietari apliqui una moratòria o reducció significativa de la renda de lloguer.

Revertir l’increment del 83% de la taxa de clavegueram aprovada per a 2020 i aturar
l’entrada en vigor de la nova taxa de recollida de residus domèstics i negociar de cara
al futur una taxa en funció de la generació de residus de cada habitatge.
5.

Reformular el Pressupost 2020

Modificar el Pressupost per a 2020, eliminant les partides no essencials i destinar el
superàvit de l’exercici 2019, els romanents de tresoreria així com part majoritària del
fons de contingència a fer front a les conseqüències de la crisi de la COVID-19.
6.

Optimitzar l’administració municipal

Optimitzar l’estructura municipal, reduint o eliminant despeses supèrflues, i reformar
l’administració per garantir la seva sostenibilitat així com per simplificar els tràmits i les
ordenances municipals.
7.

Ajudar als agents econòmics més perjudicats

Habilitar una línia d’ajudes al pagament de lloguers de locals del sector industrial,
comercial i de serveis, que pateixin una pèrdua superior al 30% en les seves vendes
des de la promulgació del Decret d’Alarma.
Habilitar una línia excepcional d'ajudes destinades als treballadors autònoms, tant els
empadronats a Barcelona com aquells que tenen el seu domicili fiscal o la majoria
d’activitat econòmica a la ciutat, per tal que puguin fer front a les quotes a la seguretat
social i les tensions de tresoreria.
Posar en marxa el "xec incubadora" per ajudar a aquelles startups que estiguin
ubicades en incubadores privades a fer front a les despeses d’allotjament.
8.

Recuperar el turisme de proximitat i de qualitat

Renunciar a la creació d’un recàrrec municipal sobre l’impost sobre estades en
establiments turístics i instar a la Generalitat a reduir aquest impost.
Dur a terme una campanya d’atracció del turista de proximitat i nacional, un grup que
Barcelona ha vist reduir molt en els darrers anys però que serà clau en la recuperació
del sector turístic després del confinament.
9.

Un hub publicoprivat de reconstrucció

Crear un hub publicoprivat format per administracions públiques i sector privat per a la
recerca, mobilització i destinació de fons i recursos pels programes municipals de
promoció econòmica i atenció social, que es duran a terme per a sortir de la situació
de crisi causada per la COVID-19.

Pacte pel Model Urbà
10. Nou Pla de Mobilitat Urbana
Presentar un Pla de Mobilitat Urbana que s'ajusti a la realitat de la situació sanitària i
que ofereixi solucions a les noves necessitats dels ciutadans i de l'activitat econòmica
de la ciutat.
11. Repensar el Pla d’Inversions
Repensar el pla de les inversions previstes en obres i infraestructures de la ciutat,
prioritzant aquelles que siguin estratègiques per al funcionament i la revitalització de
Barcelona i postergant les que no siguin prioritàries en aquest moment.
12. Reactivar la construcció
Promoure un canvi en el règim jurídic urbanístic per acabar amb les traves
administratives que suposen la concessió de llicències urbanístiques i un pla de
mesures per reactivar el sector de la construcció i atreure inversions a la ciutat.
Pacte per l’Educació
13. Programa de suport escolar
Implementar un programa de suport escolar per al curs 2020-2021 fent un seguiment
educatiu de les famílies, molt especialment d’aquelles que es troben en una situació de
vulnerabilitat, i en particular programes de suport a les transicions educatives a través
de l’acció del tutor, en particular de primària a secundària.
14. Desenvolupament de plataformes digitals
Les probabilitats que el curs escolar 2020-2021 comenci amb un model combinat de
classes virtuals i presencials és elevada, donada la situació ocasionada per la
pandèmia. Des de la Generalitat i l’Ajuntament s’ha de garantir per al pròxim curs
escolar que tots els nens es puguin connectar digitalment en condicions d’igualtat, ja
que a la nostra ciutat hi ha nens que no han pogut seguir les seves classes. Tanmateix
cal intensificar els programes de desenvolupament de les competències TIC del
professorat de tots els nivells educatius mitjançant accions de formació permanent del
professorat.
15. Plans d’actuació d’emergència davant el COVID19
Instant a totes les direccions dels centres, en coordinació amb el Consorci d’Educació,
a elaborar-los amb caràcter previ a la reobertura dels centres el curs 2020-2021, i
formant al professorat en l’execució dels plans d’emergència.

Pacte per la Cultura
16. Co-capitalitat cultural i científica
Posada en marxa de la negociació per formalitzar el conveni de capitalitat cultural i
científica amb l'Ajuntament de Barcelona previst en l'acord signat el passat dia 7 de
febrer, programant el calendari de les aportacions per destinar els 25 milions d'euros
compromesos per part de l'Estat per a infraestructures i projectes culturals i científics.
17. Baixar l’IVA cultural
Sol·licitar al Govern d'Espanya la rebaixa de l'IVA dels espectacles culturals del 21% al
4% i la possible rebaixa de l'IVA dels serveis culturals del 21% al 10%.
18. Beneficis fiscals per a locals culturals
Baixada, mitjançant subvencions, de l'IBI i, si escau, de l'IAE dels locals destinats a
activitats culturals, cinemes, teatres, sales d'exposicions i similars lligat a la reducció
de la renda, la prolongació dels contractes o condicions similars.
19. Garantir l’accés a la cultura
Compra d'entrada dels espectacles públics, d'acord amb els artistes i els promotors,
perquè els col·lectius menys afavorits i més perjudicats per la situació actual puguin
seguir gaudint de les diferents programacions culturals.
20. Projecte museístic i cultural de la ciutat
Necessitem el que li hem demanat a aquest govern des de l’inici de mandat, la
definició d'un gran projecte cultural que defineixi la realitat i la projecció a mitjà i llarg
termini, donant una importància fonamental al projecte museístic.

