Gerència Municipal

A l’atenció de les Secretaries Delegades de Districtes
La crisi sanitària provocada per la Covid va interrompre el procés ordinari d’elaboració i
tramitació del PAM, que havia estat aprovat inicialment en espera de la seva aprovació
definitiva al llarg del 2020.
El nou context exigia una revisió del document per tal de donar resposta a les necessitats
d’una ciutat i d’una administració sotmeses als embats de la pandèmia.
El nou document parteix, com no podria ser d’altra manera, del document aprovat inicialment
adaptant-lo a l’escenari d’excepcionalitat sobrevingut i configura un full de ruta que proposa
accions contundents per liderar la recuperació i el rellançament de Barcelona.
Aquesta revisió s’ha concretat en la incorporació de les següents novetats:
•
•
•
•

Reducció del nombre d’actuacions per posar l’accent en aquelles que més poden
ajudar a superar els efectes de la pandèmia.
Manteniment dels 6 eixos principals d’actuació reformulats per donar una millor
resposta a la pandèmia
Incorporem en cada eix les actuacions que es van desenvolupar com a mesures de xoc
de resposta a l’emergència en la seva primera fase.
Incorporem les 73 actuacions prioritàries per fer front a la crisi identificades en el
Pacte per Barcelona, el procés de diàleg obert amb tots els grups polítics del consistori
i que es va signar juntament amb entitats, actors i agents professionals, empreses,
sindicats i universitats al mes de juliol.

Durant el mes de desembre es portarà a aprovació dels consells de districte juntament amb el
PAD de cada districte; durant el mateix mes es trametrà al Consell de Ciutat i al Consell
Econòmic i Social per a que emetin el dictamen preceptiu; La Comissió de Presidència, Drets de
Ciutadania, Participació, Seguretat i Prevenció del 17 de febrer de 2021 hauria de dictaminar
sobre el text i, en el cas de comptar amb els suports suficients, la seva aprovació definitiva es
faria en el Plenari del Consell Municipal 26 de febrer de 2021.
Pel que fa al seguiment i avaluació del seu compliment, l’Ajuntament de Barcelona ha adquirit
el compromís de reportar periòdicament l’estat de l’execució de totes i cadascuna de les
actuacions que configuren el PAM (entre elles les actuacions del Pacte per Barcelona) i els PAD
dels deu districtes.
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