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Perspectiva de mobilitat general
Fer el acurat i necessari seguiment i monitorització de l’evolució de la congestió en la
xarxa viària, tant d’accessos com interna a la ciutat. Prendre les mesures que evitin la
congestió viària en els punts que es produeixin, revertint o modificant si convé
mesures transitòries aplicades durant el confinament.
Apreciem les ampliacions de moratòria de l’aplicació de la ZBE, però caldrà
monitoritzar la capacitat i possibilitat de renovació de les flotes comercials-industrials
des de les perspectives tècnica, de l’aprovisionament de mercat i de l’accés al
finançament dels afectats per aconseguir els objectius i reprendre les decisions
necessàries a través del diàleg amb els sectors afectats si es detecten colls d’ampolla
i/o impossibilitats de seguir el calendari establert.
Disposar d’una plataforma digital que integri tots els modes des d’on el ciutadà pugui
conèixer i planificar la manera més òptima de fer els seus desplaçaments.
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Treballar amb les institucions metropolitanes per seleccionar actuacions concretes
d’execució o condicionament ràpides de park&rides
Perspectiva de transport públic
Fer una campanya per impulsar la recuperació de la mobilitat de la ciutadania treien la
por a la utilització del transport públic fent ús de la mascareta i el rentat de mans
abans i després de utilitzar-lo.
Actuacions d’esponjament per a millorar i incrementar l’espai per als viatgers de les
parades més utilitzades del transport interurbà i ampliació del carril bus per a millorarne la eficiència. Recolzem les mesures treballades i presentades per el sector de
transport de viatgers.
Moratòria de l’aplicació de la zona blava BUS per afavorir les visites a la ciutat en
transport públic
Fer un estudi de detecció de possibles punts d’actuacions de transport vertical
analitzant la seva viabilitat d’execució immediata.
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Recolzem les recomanacions i accions que faci l’Ajuntament per afavorir el teletreball i
la flexibilitat horària en tots els àmbits que potenciïn la productivitat i la competitivitat
de la metròpoli.
Perspectiva del transport privat
El seguiment i evolució de la congestió viària i la presa de mesures urgents de
fluïdificació en els llocs on es produeixi.
Potenciar els aparcaments com a hubs de serveis per al ciutadà.
Augmentar punts de recàrrega elèctrica tant en els aparcaments com en via pública.

Perspectiva de la distribució urbana de mercaderies
Iniciar grup de treball amb el sector amb la finalitat de trobar les mesures més
adequades que permetin l’absorció de l’increment de demanda, que s’ha produït i que
seguirà, de una manera eficient, sostenible i viable.
Perspectiva de l’habitatge
Crear un grup de treball permanent entre l’Ajuntament i el sector dels promotors i
tenedors per monitoritzar l’existència d’un parc assequible d’habitatge de lloguer i per
elaborar propostes d’actuació encaminades a garantir l’accés a un habitatge
assequible i social.
Perspectiva del comerç
Consensuar amb els comercials especialment amb els del Centre, com a col·lectiu
més afectat, les accions de promoció i acció més adequades per afavorir que l’activitat
comercial dels ciutadans i dels turistes es recuperi.

Perspectiva del turisme
Recolzar des de tots els vessants a Turisme de Barcelona i a Fira de Barcelona per a
que puguin realitzar les campanyes urgents i necessàries de PR per a promocionar la
ciutat com a destí privilegiat de seguretat, qualitat i de serveis en els àmbits culturals,
comercials i professionals.
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